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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
O presente procedimento foi aberto em atenção ao

que determinado pelos Despachos STI 0941547 e 0941521.
 
Carecem de atenção o que exposto pelos Despachos

COINF 0941139 e SPLOG 0941219, todos os despachos parte
do Proc SEI nº 0007953-81.2018.6.02.8000.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 06/09/2021, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941610 e o código CRC FDF67478.

0006398-24.2021.6.02.8000 0941610v1

Despacho COINF 0941610         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4561 - TRE-AL/PRE/DG/STI/COINF

Dados relevantes do Procedimento
Original 0007953-81.2018.6.02.8000, sem prejuízo doutros:

 

DOD: 0433973;
Portaria 382/2018: 0439416;
Estudos Preliminares: 0439416;
Portaria 175/2019: 0527789;
Termo de Referência inicial: 0926935;
Parecer 990: 0933166;
Termo de Referência revisado: 0941138.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 06/09/2021, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941611 e o código CRC EB8BA4BA.

0006398-24.2021.6.02.8000 0941611v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue, conforme solicitação de Vossa Senhoria, o

presente procedimento administrativo, que trata da
contratação de empresa para a prestação continuada de
serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da
Informação.

 
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), volto a
manifestar concordância com o termo de referência e os
estudos preliminares apresentados no processo 0007953-
81.2018.6.02.8000.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 08/09/2021, às 14:09, 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
0942127 e o código CRC C3A788B5.

0006398-24.2021.6.02.8000 0942127v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Reporto-me à instrução levada a termo nos autos

do PA SEI 0007953-81.2018.6.02.8000, especialmente aos
itens destacados na Informação 4561, da COINF
(doc. 0941611), para submeter os presentes autos à
consideração superior de Vossa Senhoria, pedindo vênia para
sugerir que o feito seja direcionado à instrução a cargo da
SEIC, com base no Termo de Referência revisado: 0941138 e
já aprovado pelo Sr. Secretário de TI, na forma do
Regulamento da Secretaria (doc. 0942127).

No que respeita ao Termo de Referência,
especialmente em face das ponderações do Sr. Coordenador
da COINF veiculadas no Despacho 0941610, temos a assinalar
que o documento original foi submetido à análise prévia das
unidades administrativas desta Secretaria, as quais emitiram
respectivos pronunciamentos, a saber: SEGEC (doc. 0931927)
e a SPPAC (doc. 0933166), tendo sido apresentada a versão
revisada inclusive em função desse último pronunciamento.

Nesse aspecto, não entendemos como necessária,
neste momento, a substituição do integrante administrativo da
equipe de planejamento, a uma porque essa fase tem-se por
superada com a entrega dos artefatos já mencionados; a duas,
pelo fato de o referido servidor, que assina o documento
SEI 0941219, já ter integrado a SEGEC (daí sua indicação à
época), ou seja, com conhecimento e experiência
administrativa na gestão de contratos.

Com essas breves ponderações, submeto o feito à
Despacho GSAD 0943471         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 4



consideração superior de Vossa Senhoria, pedindo vênia para
sugerir que seja autorizada a fase instrutória a ser levada a
termo pela SEIC, com base no Termo de Referência revisado
(doc. 0941138) à luz do Parecer 990, da SPPAC
(doc. 0933166), termo este que segue aprovado para que surta
seus jurídicos e legais efeitos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/09/2021, às 00:03, 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
0943471 e o código CRC B88559A3.

0006398-24.2021.6.02.8000 0943471v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2021.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0943471) e,

considerando o Termo de Referência revisado
(0941138), constante dos autos do PA SEI 0007953-
81.2018.6.02.8000, anexo, faço encaminhar os presentes
autos à COMAP para as providências de que trata o art. 8º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 10/09/2021, às 11:59, 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
0943548 e o código CRC CAB75F19.

0006398-24.2021.6.02.8000 0943548v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2021.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0943548, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/09/2021, 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
0944066 e o código CRC DD187B83.

0006398-24.2021.6.02.8000 0944066v1
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E-mail - 0944138

Data de Envio: 
  10/09/2021 20:39:06

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

Para:
    contato@promaxima.com.br
    MARCOS.TAMBURU@SONDA.COM
    MARCIO.BARROS@LANLINK.COM.BR
    COMERCIAL@QUALYSERV-NE.COM.BR
    AUXILIADORA.CARVALHO@IVIA.COM.BR
    CONTABILIDADE@DSSNET.COM.BR
    ELMO.LACERDA@G4F.COM.BR
    FINANCEIRO@ILHASERVICE.COM.BR
    PAULO@SIGMA.COM.BR
    ALAMOINFORMATICA@GMAIL.COM
    CHIP@CHIPTECNOLOGIA.COM.BR
    LICITACOES@WLGRUPO.COM.BR
    TECHCOM@TECHCOMTECNOLOGIA.COM.BR
    CONTATO@MIGRUPO.COM.BR
    ADM@PRODUS.COM.BR

Assunto: 
  Contratação de Serviço de Tecnologia da Informação - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a 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 seus usuários, conforme especificações
constantes do Termo de Referência anexo.

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

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

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_UST_Proc_0007953_81_2018_atualizado.pdf
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E-mail - 0945502

Data de Envio: 
  14/09/2021 15:24:43

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

Para:
    TECHCOM@TECHCOMTECNOLOGIA.COM.BR
    ELMO.LACERDA@G4F.COM.BR
    MANOEL.ARAUJO@THS.INF.BR
    TEMPUZ@VANT.COM.BR
    JOELLFSILVA@GMAIL.COM
    CONTATO@LENATEC.COM.BR
    SHOW@SHOWTECNOLOGIA.COM.BR
    CONTATO@WYNTECH.INF.BR
    FINANCEIRO@ILHASERVICE.COM.BR
    MIRIAM.COSSIO@GLOBALHITSS.COM
    ROSELIO@ESPACOY.COM.BR
    NEUZA.ZACCARDI@AMAZONCORP.COM.BR
    VENDAS@EQUILIBRIUMWEB.COM
    CONTADOR@DIGISYSTEM.COM.BR
    LICITACOES@GPNET.COM.BR
    LLEOI@STEFANINI.COM

Assunto: 
  Contratação de Serviço de Tecnologia da Informação - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a 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 seus usuários, conforme especificações
constantes do Termo de Referência anexo.

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

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

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_UST_Proc_0007953_81_2018_atualizado.pdf
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São José, 14 de setembro de 2021. 

 

À 

 
A/C    Lisiana Teixeira Cintra 

Maceió  – Alagoas 

REF.: PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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Prezado Sr. Lisiana Teixeira Cintra 

É com muita satisfação que estamos encaminhando nossa proposta de preços para prestação de serviço 

técnico especializado e soluções integradas para o parque de TI desta conceituada empresa. 

Destacamos que a IlhaService Tecnologia tem mais de 25 anos de experiência no mercado de Tecnologia da 

Informação e conta com profissionais certificados nas áreas de Sistemas Operacionais, Redes e ambientes de 

TI de alta complexidade. 

Ao longo dos anos estabelecemos diversos relacionamentos e parcerias com os mais renomados fabricantes 

do mercado de tecnologia, dentre eles a Microsoft, sendo um canal Gold Partner. 

Somos canal de vendas e serviços Dell, desde 2011, participando do programa DellEMC Partner Gold e estamos 

qualificados no programa EDP (Enterprise Delivery Partner) e Techdirect (Serviço Autorizado Dell). 

Em gestão de TI, contamos com o apoio da plataforma Qualitor, certificada PinkVERIFY em 5 processos da 

biblioteca ITIL, para sustentar e gerir ambientes de TI conforme as melhores práticas de mercado. 

Contamos com uma equipe de profissionais de Pré-Vendas e Vendas, capacitados pelos fabricantes e prontos 

para projetar a melhor solução de TI para o seu negócio. 

Nosso corpo técnico é formado por mais de 300 (trezentos) profissionais altamente qualificados como 

Engenheiros, Analistas de Sistemas, Técnicos em Eletrônica e Técnicos em Informática com certificação 

Microsoft MCP, MCITP, MCSA, MCSE, MCTS, Cisco CCENT, CCNA, CCNP, Furukawa FCP Fundamental e Master, 

ITIL, LPI I, II e III, MikroTik MTCNA, MTCTCE e MTCRE, Asterisk dCAP, VMware VCA, VCAP, VCP, VCDX e VCIX, 

Google GCP, entre outros. 

Nossos técnicos são capacitados diretamente pelos fabricantes a prestar suporte nos equipamentos que 

comercializamos, tais como Computadores, Servidores de Rede, Roteadores e Switches. Também são 

capacitados na implementação e proposição de novas soluções de tecnologia. 

Nossa área de serviços conta com uma Central de Service Desk baseada nas melhores práticas da biblioteca de 

padrões ITIL, para suporte imediato ao usuário e todos os chamados são acompanhados por sistema de gestão 

próprio com possibilidade de acompanhamento via web, garantindo, assim, um SLA compatível com a 

necessidade de nossos clientes. 

Dessa forma, esperamos atender às suas expectativas e, assim, poder contribuir com o crescimento de sua 

empresa. 

  

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
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NOSSOS CLIENTES 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Proposta - Ilha Service (0945702)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 12



 

 

 

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ILHASERVICE 

 

OBJETO: Contratação de empresa para a 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, conforme especificações constantes do Termo de 

Referência e as condições estabelecidas. 

 

ITEM 
 

QUANTIDADE ESTIMADA  

 

VALOR UNITÁRIO 
 

VALOR  ANUAL 

1 13.920 R$ 300,00 R$ 4.176.000,00 

VALOR TOTAL: QUATRO MILHÕES CENTO E SETENTA E SEIS MIL REAIS R$ 4.176.000,00 

 

 

A Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda., na qualidade de proponente do processo licitatório em 

referência, declara para os devidos fins que está totalmente de acordo com todas as cláusulas e condições do 

presente edital e seus anexos. 

 

Consideram-se também todos os custos necessários à execução do objeto, tais como: mão de obra, 

materiais, equipamentos, impostos encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, emolumentos, taxas, 

seguros, insumos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou 

indireto do contrato. 

  

1. PROPOSTA COMERCIAL 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ILHASERVICE 

Conforme edital. 

 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ILHASERVICE 

60 dias. 

 

 

Condições de Fornecimento: 

Estão inclusos todos os custos, despesas, impostos, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive 

ISS, se houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto desta 

proposta, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrão também por nossa conta e risco. 

 

Dados Cadastrais: 

ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 

MATRIZ (SÃO JOSÉ/SC) 

CNPJ nº 85.240.869/0001-66 

Inscrição Estadual nº 252.413.245 

Rua Sete de Setembro, nº 16 – Bairro Kobrasol, São José/SC – CEP 88.102-030 

Fone: (48) 3203-7100 

Site: https://www.ilhaservice.com.br 

 

Dados Bancários:  

BANCO SICOOB – 756, Agência 3258-1, Conta Corrente nº 6056-9 

 

Central de Licitações 
IlhaService Tecnologia 

 
E-mail: governo@ilhaservice.com.br 

Telefone: +55 (48) 3203-7100 

Ramal: 7157 

 

2. FORMAS DE PAGAMENTO 

3. VALIDADE DA PROPOSTA 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
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E-mail - 0951372

Data de Envio: 
  29/09/2021 13:59:32

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

Para:
    paulo@qualyxx.com.br

Assunto: 
  Contratação de Serviço de Tecnologia da Informação - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a 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 seus usuários, conforme especificações
constantes do Termo de Referência anexo.

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

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

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_UST_Proc_0007953_81_2018_atualizado.pdf
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E-mail - 0951377

Data de Envio: 
  29/09/2021 14:03:47

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

Para:
    licitacao@lotusdf.com.br

Assunto: 
  Contratação de Serviço de Tecnologia da Informação - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a 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 seus usuários, conforme especificações
constantes do Termo de Referência anexo.

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

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

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_UST_Proc_0007953_81_2018_atualizado.pdf
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E-mail - 0951389

Data de Envio: 
  29/09/2021 14:12:43

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

Para:
    contato@promaxima.com.br
    contato@fontedeprecos.com.br
    contato@fontedepreco.com.br

Assunto: 
   Contratação de Serviço de Tecnologia da Informação - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a 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 seus usuários, conforme especificações
constantes do Termo de Referência anexo.

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

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

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_UST_Proc_0007953_81_2018_atualizado.pdf
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E-mail - 0951404

Data de Envio: 
  29/09/2021 14:21:23

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

Para:
    paulo@qualyxx.com

Assunto: 
  Contratação de Serviço de Tecnologia da Informação - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a 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 seus usuários, conforme especificações
constantes do Termo de Referência anexo.

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

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

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_UST_Proc_0007953_81_2018_atualizado.pdf
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E-mail - 0955097

Data de Envio: 
  06/10/2021 13:20:35

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

Para:
    luiz.santos@sonda.com

Assunto: 
   Contratação de Serviço de Tecnologia da Informação - TRE-AL

Mensagem: 
  Senhor Luiz, 

Conforme anunciado em contato telefônico, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar
empresa para a 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 seus
usuários, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo.

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

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

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_UST_Proc_0007953_81_2018_atualizado.pdf
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E-mail - 0955113

Data de Envio: 
  06/10/2021 13:33:51

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

Para:
    william.bossa@sigma.com
    financeiro@sigma.com

Assunto: 
  Contratação de Serviço de Tecnologia da Informação - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados(as)

Conforme anunciado em contato telefônico, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar
empresa para a 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 seus
usuários, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo.

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

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

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_UST_Proc_0007953_81_2018_atualizado.pdf
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E-mail - 0955190

Data de Envio: 
  06/10/2021 14:11:59

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

Para:
    thais.amaro@g4f.com.br
    hotmachinetic@gmail.com

Assunto: 
  Contratação de Serviço de Tecnologia da Informação - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados(as)

Conforme anunciado em contato telefônico, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar
empresa para a 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 seus
usuários, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo.

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

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

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_UST_Proc_0007953_81_2018_atualizado.pdf
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E-mail - 0955241

Data de Envio: 
  06/10/2021 14:53:14

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

Para:
    luiz.santoss@sonda.com

Assunto: 
   Contratação de Serviço de Tecnologia da Informação - TRE-AL

Mensagem: 
  Senhor Luiz,

Conforme anunciado em contato telefônico, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar
empresa para a 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 seus
usuários, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo.

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

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

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_UST_Proc_0007953_81_2018_atualizado.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2021.
À COINF,
 
Em paralelo às atividades desta Seção,

encaminhamos os autos para manifestação acerca do exposto
pela empresa do Grupo Sonda - 0956737.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 08/10/2021, às 11:13, 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
0956737 e o código CRC D22F9310.

0006398-24.2021.6.02.8000 0956737v1
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E-mail - 0957134

Data de Envio: 
  08/10/2021 15:13:39

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

Para:
    LICITACOES@LCS.COM.BR

Assunto: 
  Contratação de Serviço de Tecnologia da Informação - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a 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 seus usuários, conforme especificações
constantes do Termo de Referência anexo.

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

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

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_UST_Proc_0007953_81_2018_atualizado.pdf
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E-mail - 0957138

Data de Envio: 
  08/10/2021 15:19:04

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

Para:
    andre.balam@sigma.com.br

Assunto: 
  Contratação de Serviço de Tecnologia da Informação - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados(as)

Conforme anunciado em contato telefônico, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar
empresa para a 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 seus
usuários, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo.

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

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

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_UST_Proc_0007953_81_2018_atualizado.pdf
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ESTADO DE ALAGOAS 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
Comissão Permanente de Licitação 
 
REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2021 
 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de informática na área de atendimento e 

suporte ao usuário, sustentação de infraestrutura, banco de dados, sistemas de informação, projeto de TI e 

governança em TI de forma continuada. 

 
 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Prezados Senhores, 
Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor    
e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos. 
   
 
PROPONENTE: 
 
RAZÃO SOCIAL: CAPGEMINI BRASIL S/A 

SEDE: RUA JOSÉ MAIA GOMES, 258 – JATIUCA – MACEIO/AL – CEP: 57.036-240 

CNPJ: 65.599.953.0029-64 

TELEFONE/FAX: (11) 3708-9193 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.capgemini.com.br 

E-mail: pre-vendasappspublic.br@capgemini.com 

 
 

 
1. PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Item Quantidade de UST a ser contrata (por ano) (R$) Valor da UST Valor Total Global (R$) 

1 133.428 R$ 125,50 R$ 16.745.214,00 

 
VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 16.745.214,00 - (Dezesseis milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e duzentos 
e quatorze reais). 
 
2.PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos. 

3.PRAZO DE GARANTIA: 6 (seis) meses – conforme edital e seus anexos. 

4.PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (doze) meses – conforme edital e seus anexos. 

5.PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO/REFAZIMENTO DOS SERVIÇOS: conforme edital e seus anexos. 

6.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal - conforme edital e seus anexos. 
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7.DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Banco Itaú Unibanco S/A – nº341 - Agência: 1145-1 - Conta corrente: 35017-7

8.INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO   

 
Janine Carvalho Santos 
RG: 184363152 – SSP/BA 
CPF: 344.351.585-15 
Endereço: Al. Aires, 61, Genesis I – Santana do Parnaíba/SP – CEP: 06500-000 
 
Adriano Duarte Contrera  
RG: 20907478 – SSP/SP 
CPF: 150.680.608-28 
Endereço: Av. Washington Luiz, 1527, AP 73, BL F – Santo Amaro – São Paulo/SP - CEP: 04662-002  
 

 

Informamos ainda que estão inclusos além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, fretes e demais encargos 
incidentes, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação, 
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

    E por fim, declaramos que cumprimos integralmente os requisitos de habilitação constantes no Edital e Anexos desta licitação. 
 
 

 
 
 

 
Maceió, AL13 de setembro de 2021. 

 
 
 
 
 

 

 
 

CAPGEMINI BRASIL S.A. 
Janine Carvalho Santos 

CPF – 344.351.585-15 

 

CAPGEMINI BRASIL S.A. 
                       Adriano Duarte Contrera 

            CPF –150.680.608-28 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2021.
À COINF,
 
Encaminhamos proposta vencedora e Termo de

Referência de recente licitação do Tribunal de Contas de
Alagoas, 0957442 e 0957414, para fins de verificação de sua
similaridade com esta pretensa contratação, visando posterior
utilização do valor contratado para estimativa de valor.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/10/2021, às 12:24, 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
0957444 e o código CRC E0C766AA.

0006398-24.2021.6.02.8000 0957444v1

Despacho SEIC 0957444         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 53



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 SEIC
 
Sra. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0957444, entendo

que a proposta vencedora e  o Termo de Referência de
recente licitação do Tribunal de Contas de
Alagoas, 0957442 e 0957414 são similares com a
pretensa contratação em tela.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 13/10/2021, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958225 e o código CRC 1A081133.

0006398-24.2021.6.02.8000 0958225v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa para a

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, conforme especificações constantes do Termo de
Referência - 0941138, presente no processo 0007953-
81.2018.6.02.8000.

Vieram os autos para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em atendimento
ao determinado pela Diretoria-Geral, Despacho GDG -
 0943548

Quanto às atribuições desta Seção, aplicam-se os
incisos I e II do citado artigo, correspondendo à estimativa de
preço e sugestão de tipo e modalidade de licitação, eventual
dispensa ou inexigibilidade.

Desta forma, dada a especificidade do objeto
demandado, efetuamos, por mais de 30 (trinta) dias, diversas
solicitações de proposta de preço a potenciais fornecedores -
 0944138, 0945502, 0951372, 0951377, 0951389, 0951404, 0955097, 0955113, 0955190, 0955241, 0957134 e 0957138.
Destes, apenas a empresa Ilha Service apresentou proposta -
 0945702.

Após ampla pesquisa, submetemos à unidade
demandante proposta de preço e Termo de Referência de
recente licitação do Tribunal de Contas de
Alagoas, 0957442 e 0957414, para fins de aferição de
similaridade de seu objeto e especificações com a contratação
em tela, o que foi atestado por meio do Despacho COINF -
 0958225.

Diante de toda dificuldade enfrentada na obtenção
de propostas, bem como as recomendações da Presidência,
presentes no procedimento Sei 0006700-53.2021.6.02.8000,
efetuamos a estimativa da contratação a partir da média
obtida entre o preço ofertado pela empresa Ilha Service e o
constante da proposta de preço vencedora de recente licitação
do TCE-AL, resultado em uma estimativa total de R$
2.961.480,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e um mil
quatrocentos e oitenta reais), a seguir:

Empresa Evento Qtde Valor
unitário total

Ilha Service 0945702

13.920

R$
300,00

R$
4.176.000,00

Capgemini –
TCE/AL 0957414 R$

125,50
R$

1.746.960,00

Valor médio R$
212,75

R$
2.961.480,00

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, com ampla participação.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/10/2021, às 18:39, 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
0959003 e o código CRC 81CFF897.

0006398-24.2021.6.02.8000 0959003v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas na aba
"Solicitações de Contratação", informações estas coletadas nestes
autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/10/2021, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959066 e o código CRC 3BF6F11A.

0006398-24.2021.6.02.8000 0959066v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0959003, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/10/2021, às 08:59, 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
0959070 e o código CRC 37E484FA.

0006398-24.2021.6.02.8000 0959070v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0959070).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/10/2021, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959268 e o código CRC A922C878.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
1. Segundo pudemos apurar, o cenário

orçamentário de 2021 e 2022 para a contratação de apoio
técnico de TIC está assim:

 
ESTIMATIVA 2021

Anual* Mensal Valor Dia Início Fim Dias Valor Reserva
 R$ 2.961.480,00  R$ 246.790,00  R$ 8.226,33 01/11/202131/12/2021 60  R$

493.580,00
*vide doc SEIC
0959003       
IMPACTO 2021 e 2022

Proposta Proposta orçamento
anual Estimativa anual* Resultado    

2021 R$ 856.505,00  R$ 493.580,00 R$ 362.925,00   
2022  R$ 907.896,00  R$ 2.961.480,00 -R$

2.053.584,00   
* Na estimativa anual 2021 consideramos apenas os meses de nov e dez, pois já
estamos em outubro.    
 
REFERÊNCIAS:       

PROC. SEI ORÇAMENTO DOCUMENTO SEI     
0002403-

03.2021.6.02.8000 Ordinário 2022 0940543     
0010621-

88.2019.6.02.8000 Ordinário 2021 0752534     

 
2. Devido ao grande deficit, por ora, projetado para

2022, sugerimos avaliação superior e/ou da área gestora,
antes de procedermos eventual reserva de crédito, posto que
se trata de contratação continuada.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 15/10/2021, às 08:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 15/10/2021, às 09:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959470 e o código CRC 15B5E021.

0006398-24.2021.6.02.8000 0959470v1

Despacho SGO 0959470         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 61



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

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
R.H.
Antes de remeter os autos à SLC, para elaboração

da minuta do edital, solicito ao Sr. Secretário de Tecnologia
da Informação, à vista do que consta no item 11 dos Estudos
Técnicos Preliminares (doc. 0453437 do Processo
SEI 0007953-81.2018.6.02.8000), que coteje o valor estimado
pela SEIC (doc. 0959003) com aquele programado no
planejamento de aquisições de TIC do Órgão para a despesa
em tela e, em caso de insuficiência dessa programação,
indicar, se possível, remanejamentos entre as ações de
responsabilidade da área.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/10/2021, às 22:45, 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
0959818 e o código CRC 3D65DAF9.

0006398-24.2021.6.02.8000 0959818v1
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1. 2 – DO OBJETO

      Contratação de empresa para a 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência e as condições estabelecidas.

TERMO DE REFERÊNCIA

 1 Do Objeto

 1.1 Contratação de empresa para a prestação continuada de serviço especializado de su-

porte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de Unidades de Serviço Técni-

co – USTs,  em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral

de Alagoas - TRE/AL –, conforme as especificações contidas no presente Termo de Re-

ferência.

 2 Justificativa

 2.1 A Secretaria de Tecnologia da Informação – STI – é área técnica dentro do Tribunal

Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL – responsável pela gestão, controle e manuten-

ção de todos os processos de trabalho relacionados a Tecnologia da Informação, bem

como do setor de atendimento ao usuário que apoia a instituição na resolução de proble-

mas e necessidades referentes a equipamentos e sistemas utilizados pelo TRE/AL.

 2.2 No que tange à forma de contratação, adotou-se, como unidade de pagamento, a Uni-

dade de Serviço Técnico – UST –, unidade de medida criada para mensurar o custo de

execução de uma atividade, por um técnico capacitado, baseando-se no tempo gasto e na

complexidade para realização da atividade.
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 2.3 A escolha dessa unidade de medida teve como fundamentos: a aplicação das melho-

res práticas de mercado, a garantia da transparência na contratação e na execução das

atividades, e o foco na produtividade e na qualidade dos serviços prestados. A adoção

dessa métrica também teve como objetivo, em termos práticos, a contratação de presta-

ção de serviços que fossem pagos de acordo com as necessidades do Tribunal.

 2.4  A  escolha  da  métrica  supracitada  reforçou-se,  ainda,  pelo  teor  do  Acórdão

2.471/2008 – Plenário TCU, que orienta sobre a Terceirização de Tecnologia da Informa-

ção na Administração Pública Federal, ressaltando que a contratação do tipo de objeto

pretendido não pode ser caracterizada exclusivamente como fornecimento de mão de

obra, devendo ser considerada unicamente a prestação de serviços.

 2.5 Ainda para aquela contratação, como forma de quantificar o número de USTs que se

pretendia contratar, a STI, com base no trabalho de mapeamento de processos conduzido

pelo órgão e boas práticas adotadas em outros Órgãos da Administração Pública Federal,

estabeleceu lista de serviços, cujo detalhamento levou à obtenção do número estimado

de unidades necessárias para cumprimento do objetivo proposto por esta contratação.

Inicialmente, para a implantação do serviço, estimou-se o quantitativo de 13.920 USTs,

para realização dos atendimentos aos chamados, dos atendimentos às Sessões do Plená-

rio do TRE/AL e solicitações de serviço que a equipe técnica da STI determinasse como

necessárias para acelerar a implantação ou bom funcionamento de outros serviços.

 2.6 Neste contexto, tomou-se por referência a execução de serviços similares do Contra-

to TSE nº 16/2015 – Infraestrutura, no recorte Alagoas, até que haja tempo para o ama-

durecimento dos trabalhos desenvolvidos pela unidade, com consequente aprimoramento

de processos, padrões de trabalho e políticas internas.

 2.7 Dos Serviços 
 2.7.1 O objeto pretendido consiste na contratação de prestação continuada de servi-

ço de suporte técnico especializado de TI ao usuário do TRE/AL mediante o uso de
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Unidade de Serviço Técnico – UST – como métrica de aferição e faturamento dos

serviços prestados, gerando contrato com empenho estimativo a ser consumido me-

diante demanda.

 2.7.2 O serviço será realizado mediante a abertura de Ordens de Serviço faturadas

mensalmente.

 2.7.3 O SERVIÇO é composto de TAREFAS de suporte técnico que compõem as

rotinas do Serviço de Atendimento ao Usuário.

 2.7.4 Cada TAREFA, por sua vez, possui um custo medido em UST, sendo aplicado

para cada um dos tipos de tarefas de suporte de 1º e 2º níveis, conforme os valores

estipulados por cada tarefa listadas abaixo:

Tarefa Quantidade de USTs
Registro Registro e classificação de chamados 1

Requisi-
ção  de
Serviço

Atendimento de requisição de serviço de priorida-
de normal

2

Atendimento de requisição de serviço de priorida-
de alta

4

Problema
ou  Inci-
dente

Resolução de incidente de prioridade baixa 2
Resolução de incidente de prioridade média 3
Resolução de incidente de prioridade alta 4

Evento

Assistência a evento de duração de até meio perí-
odo

10

Assistência a evento de duração em período inte-
gral

20

Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL 20
 2.7.5 Para os fins de entendimento do item anterior,  evento de até meio-

período são aqueles com duração não superior a 04 (quatro) horas; eventos de dura-

ção em período integral são eventos com duração de até 10 (dez) horas, já contabi-

lizado o horário dedicado ao intervalo intra-jornada.

2. Dos Papéis
 2.7.6 Gestor do Contrato: (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): ser-

vidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução

contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato respon-
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sabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art.

67, da Lei nº 8.666/93;

 2.7.7 Preposto: representante da CONTRATADA perante o TRE/AL, com indica-

ção formal, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais

questões legais e administrativas referentes ao andamento contratual, além de aten-

der as recomendações do Gestor na execução do contrato;

 2.7.8 Fiscal do Contrato: (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): ser-

vidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto

do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para fis-

calizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução;

 2.7.9 Usuários: São todas as pessoas que trabalham no Tribunal e todo cidadão que

solicitar um apoio para um serviço disponibilizado no Catálogo de Serviços ou in-

formar falha, incidente ou problema em um serviço ou equipamento administrado

pela STI;

 2.7.10 Usuários Preferenciais: São os usuários que requerem maior atenção no tem-

po de respostas as requisições de serviço, incidentes e problemas. São eles: 

 2.7.10.1 Presidente, Vice-Presidente e Corregedor;

 2.7.10.2 Membros do Pleno;

 2.7.10.3 Diretor-Geral;

 2.7.10.4 Secretários.

 2.8 Das Equipes de Suporte Técnico
 2.8.1 A CONTRATADA deverá dispor de Equipes de Suporte Técnico capacitadas

a atender as demandas e atividades previstas pelos processos de: Gerenciamento de

Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Cumprimento de Requisições e Gerencia-

mento de Configuração de Ativos e Serviços. 

 2.8.2 As equipes de suporte deverão ser categorizadas da seguinte forma:

 2.8.2.1 Equipe de Suporte de 1° Nível
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 2.8.2.1.1 Responsável direto pelo recebimento de demandas por meio dos ca-

nais de atendimento e primeiro nível de suporte ao usuário de TI do TRE/AL.

Caso necessário,  estes  profissionais  poderão  realizar  atividades  de  atendi-

mento a requisições e resolução de incidentes e  problemas,  independente-

mente de sua complexidade, desde que suportadas por roteiros/scripts conti-

dos na base de conhecimento.

 2.8.2.1.2 Dada a complexidade da atividade, o profissional atuando nesta equi-

pe deve ter experiência mínima de 01 (um) ano de atuação na área de atendi-

mento a usuários de TIC, na atividade de “Help Desk de TI” ou de “suporte

técnico de TI” ou função com nomenclatura similar; Ensino Superior comple-

to.

 2.8.2.2 Equipe de Suporte de 2° Nível 

 2.8.2.2.1 Responsável direta por atuar como segundo nível de suporte ao usuá-

rio de TI do TRE/AL, sendo capaz de realizar atividades de maior complexi-

dade. Deverá estar apta a dar suporte a todos os itens do Catálogo de Servi-

ços, sendo capaz de atender presencialmente tanto o usuário comum quanto o

usuário preferencial do TRE/AL, demonstrando proficiência técnica e habili-

dades de comunicação oral e escrita em língua portuguesa.

 2.8.2.2.2 Dada a maior complexidade da atividade, o profissional atuando nesta

equipe deve ter experiência mínima de  2 (dois) anos de atuação na área de

atendimento aos usuários de TIC, ou na atividade de “suporte técnico de TI”,

ou função com nomenclatura similar; Ensino Superior completo.

 2.9 Da Central de Serviços (Service Desk)
 2.9.1 Com base no conjunto de boas práticas, o CONTRATANTE busca atender às

necessidades de negócio do órgão pelo aumento da qualidade dos seus serviços de TI

que serão baseados na Central  de Serviços e nos Acordos de Níveis de Serviços

(ANS ou SLA).

 2.9.2 O propósito da Central de Serviços (Service Desk) é ser o único ponto de con-
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tato entre os usuários e os serviços prestados pela TI do CONTRATANTE. Por meio

da Central de Serviços os usuários deverão ser capazes de:

 2.9.2.1 Informar a ocorrência de Incidentes;

 2.9.2.2 Requisitar informações referentes a chamados, sistemas, softwares e

serviços prestados pela STI e contidos no Catálogo de Serviço;

 2.9.2.3 Realizar Requisições de Serviços;

 2.9.2.4 Requisitar atendimentos relativos a serviços e processos associados a

Configuração, Incidentes e Problemas que a Secretaria de TI realiza, sendo que:

 2.9.2.4.1 Gerenciamento de Incidentes – é o processo responsável em tratar

das interrupções não planejadas, da redução da qualidade de um serviço de TI

e falhas em itens de configuração;

 2.9.2.4.2 Gerenciamento de Problemas – é o processo responsável pelo geren-

ciamento do ciclo de vida de todos os problemas. Referência: o ITIL –Infor-

mation Technology Infrastruture Library --  v3 define “problema” como a

causa raiz de um ou mais incidentes.

 2.9.2.4.3 Gerenciamento de Configuração – é a atividade na qual se identifi-

ca, controla,  registra, audita e verifica os serviços e itens de configuração

(IC) para garantir sua integridade e configurações necessárias para controlar

os serviços.

 2.10 Dos Requisitos de Infraestrutura para a Central de Serviços

 2.10.1 Os usuários deverão ser capazes de entrar em contato com a Central de Serviços,

pelo menos, por meio dos seguintes Canais de Comunicação:

 2.10.1.1 meio telefônico, por meio de números a serem disponibilizados pelo

TRE/AL;

 2.10.1.2 formulário de abertura de requisições e aviso de incidentes e proble-

mas disponível na ferramenta de gerenciamento de serviços de TI já em produção

no TRE/AL e em uso pelos usuários dos serviços;

 2.10.1.3 chat em ferramenta de comunicação e colaboração institucional ou ou-
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tros meios que venham a ser disponibilizados pelo TRE/AL;

 2.10.1.4 E-mail.

 2.10.2 A CONTRATADA utilizará a ferramenta de gerenciamento de serviços de TI já

em produção no TRE/AL e em uso pelos seus usuários e equipes de TI.

 2.10.3 A CONTRATADA será responsável por adaptações, evoluções, atualizações, in-

tegrações com outras bases, sistemas e aplicativos, e demais necessidades técnicas,

identificadas pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, com vistas a manter a

adequação da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI e de seus respectivos

plugins ou módulos para viabilizar fluentemente as atividades da CONTRATADA.

 2.10.4 A CONTRATADA deverá obrigatoriamente realizar as seguintes atividades em

relação a central de serviços:

 2.10.4.1 Receber todas as demandas de usuários e da equipe de TI do CONTRA-

TANTE;

 2.10.4.2 Registrar de forma detalhada todos os incidentes e requisições de servi-

ços oriundos dos usuários, pelos meios de comunicação suportados pela Central

de Serviços;

 2.10.4.3 Realizar a categorização e priorização das requisições, incidentes e pro-

blemas adequadamente, de acordo com o Catálogo de Serviços; 

 2.10.4.4 Envidar esforços para resolver incidentes e requisições de serviços no

primeiro contato com o usuário e de maneira eficiente, ou seja, no menor tempo

possível, identificando com tempestividade a necessidade de escalação do atendi-

mento para outra equipe de suporte técnica mais bem capacitada;

 2.10.4.5  Realizar, quando necessário, a escalação de incidentes e requisições de

serviços para as equipes de suporte adequadas;

 2.10.4.6 Manter os usuários informados sobre o progresso do atendimento das soli-

citações, registrando adequadamente o andamento dos chamados na ferramenta

de gerenciamento de serviços de TI, ou seja, documentando as informações soli-

citadas e registrando as informações fornecidas, e retornando ligação ao usuário,

quando exigido ou necessário, para informar sobre o atendimento da requisição
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ou resolução do problema ou incidente, conforme procedimentos a serem defini-

dos pelo TRE/AL;

 2.10.4.7 Realizar o fechamento de todos os incidentes resolvidos, requisições de

serviços e outros chamados.

 2.10.5 A CONTRATADA se compromete a disponibilizar, até o fim da execução do

Plano de Inserção, esses requisitos dentro de prazo acordado para início da prestação

dos serviços contratados.

 2.11 Dos Cumprimentos de Requisição 
 2.11.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 

 2.11.1.1 Disponibilizar aos usuários informações sobre todos os serviços que

estão disponíveis, assim como os procedimentos necessários para solicitar tais

serviços;

 2.11.1.2 Fornecer aos usuários um canal pelo qual possam solicitar e receber

serviços padronizados, através de processos de autorização e qualificação prede-

finidos;

 2.11.1.3 Realizar todas as requisições de serviço de acordo com os processos

definidos pelo CONTRATANTE, prevendo:

 2.11.1.3.1 Possibilitar que todas as requisições sejam registradas, contro-

ladas, coordenadas, promovidas e que todo seu ciclo de vida seja realizado

através de ferramenta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.11.1.3.2 Realizar a análise dos meses anteriores das requisições de ser-

viço para que se tenha uma estimativa mais precisa para que o CONTRA-

TANTE possa realizar a ordem de serviço das tarefas que serão autorizadas

previamente;

 2.11.1.3.3 Possibilitar o rastreamento de uma requisição através do seu

status;

 2.11.1.3.4 Utilizar os critérios previamente definidos e acordados com o

CONTRATANTE na determinação das suas prioridades;

Processo SEI 0007953-81.2018.6.02.8000   Termo de Referência – Especificação do Objeto                          Página 8 de 68

Termo de Referência Atualizado (0959958)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 70



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 2.11.1.3.5 Possibilitar que os usuários possam realizar requisições de ser-

viços predefinidos através de quaisquer dos canais de comunicação definidos.

 2.11.1.4 Todos os serviços previamente disponibilizados em portal deverão ter

sua descrição detalhada e o tempo estimado necessário para conclusão do seu

atendimento.

 2.11.1.5 Utilizar um Modelo de Requisição de Serviços definido e acordado

com o CONTRATANTE, que deve conter no mínimo as seguintes informações:

 2.11.1.5.1 Número de referência único;

 2.11.1.5.2 Categorização da requisição;

 2.11.1.5.3 Urgência da requisição;

 2.11.1.5.4 Impacto da requisição;

 2.11.1.5.5 Priorização da requisição;

 2.11.1.5.6 Dia e hora de registro;

 2.11.1.5.7 Identificação da pessoa ou equipe de suporte técnico que reali-

zou a requisição;

 2.11.1.5.8 Identificação do canal de comunicação utilizado na notificação

do incidente (portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem

eletrônica em ferramenta de comunicação e colaboração do TRE/

AL, etc.);

 2.11.1.5.9 Identificação do canal de comunicação utilizado na notificação

do incidente (portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem

eletrônica em ferramenta de comunicação e colaboração do TRE/

AL, etc.);

 2.11.1.5.10 Nome, departamento, telefone e localidade do usuário solici-

tante;

 2.11.1.5.11 Descrição da requisição;

 2.11.1.5.12 Status da requisição;

 2.11.1.5.13 Item de Configuração (IC) relacionado;
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 2.11.1.5.14 Pessoa ou equipe de suporte técnico para o qual a requisição

foi alocada;

 2.11.1.5.15 Registro das atividades realizadas para atender a requisição e

quando ocorreram;

 2.11.1.5.16 Data e hora da conclusão;

 2.11.1.5.17 Data e hora de encerramento.

 2.11.1.6 Utilizar, em todas as atividades inerentes a uma requisição, o Catálogo de

Serviços;

 2.11.1.7 Utilizar de forma adequada o SLA definido pelo CONTRATANTE para

atender uma requisição. Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADA, poderão

solicitar a revisão dos requisitos, das tarefas e dos prazos para o cumprimento de

uma requisição, caso algum dos eventos a seguir venha a ocorrer:

 2.11.1.7.1 Aumento ou redução dos Itens de Configuração associ-

ados aos serviços de TI envolvidos na requisição;

 2.11.1.7.2 Inserção,  alteração ou remoção de alguma tecnologia

utilizada pelos serviços de TI envolvidos na requisição.

 2.11.1.8 Todos os serviços solicitados e que não estejam previamente contidos no

Catálogo de Serviços deverão ser submetidos ao Processo de Mudança para devi-

da adequação do Catálogo.

 2.12 Do Gerenciamento de Incidentes
 2.12.1 A CONTRATADA deverá envidar esforços para que, no caso da ocorrência

de um Incidente, os serviços possam ser restabelecidos a sua operação normal o mais

rápido possível, minimizando o impacto ao negócio e garantindo que os Acordos de

Níveis de Serviço (ANS) sejam mantidos.

 2.12.2 A CONTRATADA deverá realizar a priorização de Incidentes de forma que

esteja alinhada com as necessidades de negócio, que devem ser previamente aponta-

das pelo CONTRATANTE.

 2.12.3 A CONTRATADA deverá registrar todos os incidentes, independentemente
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do meio pelo qual este foi detectado ou registrado.

 2.12.4 A CONTRATADA deverá garantir a capacitação adequada das Equipes Téc-

nicas de Suporte para que estas possam, através de atividades proativas e sempre que

possível,  identificar,  informar e registrar incidentes antes mesmo que estes sejam

percebidos pelos usuários.

 2.12.5 A CONTRATADA deverá prover mecanismo no processo de Gerenciamento

de Incidentes de forma que seja possível, a critério do CONTRATANTE, determinar

quais serão as pessoas notificadas na ocorrência de determinados tipos de incidentes.

 2.12.6 A CONTRATADA deverá garantir que todo o processamento e manipulação

de Incidentes esteja alinhado com os critérios de urgência e disponibilidade definidos

no Catálogo de Serviços.

 2.12.7 Garantir que todos os incidentes sejam armazenados e gerenciados por meio

da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI.

 2.12.8 Utilizar modelo padronizado de classificação de incidentes que seja consis-

tente e de fácil entendimento com a tabela de Classificação de prioridade do Inciden-

tes e o Catálogo de Serviço.

 2.12.9 Possibilitar que a base de dados de incidentes seja auditada a qualquer tempo

e sem aviso prévio do CONTRATANTE, a fim de verificar se os registros de inci-

dentes estão categorizados de forma correta.

 2.12.10 Garantir que todos os incidentes sejam classificados de acordo com os crité-

rios de priorização e escalação definidos no Catálogo de Serviços.

 2.12.11 Utilizar um Modelo de Incidente que defina previamente quais os passos de-

vem ser seguidos na manipulação de Incidentes e ter no mínimo as seguintes infor-

mações:

 2.12.11.1 Número de referência único;

 2.12.11.2  Categorização do Incidente;

 2.12.11.3  Urgência do Incidente;

 2.12.11.4  Impacto do Incidente;
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 2.12.11.5  Priorização do Incidente – Deverá ser automática levando em conta a

urgência e impacto do incidente;

 2.12.11.6  Dia e hora de registro;

 2.12.11.7  Identificação da pessoa ou Equipe de Suporte Técnico que registrou o

incidente;

 2.12.11.8  Identificação do canal de comunicação utilizado na notificação do in-

cidente (portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem eletrônica em ferra-

menta de comunicação e colaboração do TRE/AL, etc.);

 2.12.11.9 Nome, Departamento, Telefone e localidade do usuário solicitante;

 2.12.11.10 Descrição dos Sintomas;

 2.12.11.11 Status do Incidente (Aberto, Em Andamento, Encerrado, etc);

 2.12.11.12 IC(s) relacionado;

 2.12.11.13 Pessoa ou Equipe Técnica de Suporte para o qual o Incidente foi alo-

cado;

 2.12.11.14 Registro das Atividades realizadas para resolver o incidente e quando

ocorreram.

 2.12.12 Realizar a categorização de todos os incidentes de forma adequada, a fim de

garantir uma sólida avaliação de tendência. As categorizações deverão conter, pelo

menos, as seguintes informações:

 2.12.12.1 Localidade Impactada;

 2.12.12.2 Serviço Impactado;

 2.12.12.3 Sistema Impactado;

 2.12.12.4 Aplicação Impactada;

 2.12.13 Possibilitar que todos os incidentes possam ser rastreados através de seu ciclo

de vida, garantindo o conhecimento do status atual do incidente, que minimamente

poderá ser:

 2.12.13.1 Aberto ou Ativo;

 2.12.13.2 Em andamento ou Em atendimento;
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 2.12.13.3 Resolvido;

 2.12.13.4 Encerrado ou Concluído.

 2.12.14 Realizar um processo de investigação e diagnóstico de incidentes que con-

temple minimamente as seguintes atividades:

 2.12.14.1  Busca pelo entendimento exato do que está acontecendo de errado ou

do que está sendo solicitado pelo usuário;

 2.12.14.2 Definir corretamente a ordem cronológica dos eventos;

 2.12.14.3 Confirmar a extensão do impacto do incidente incluindo o tipo e o nú-

mero de usuários afetados;

 2.12.14.4 Identificar quaisquer outros eventos que possam estar relacionados ou

eventualmente contribuindo para a ocorrência do incidente;

 2.12.14.5 Realizar em base de conhecimento, a busca por ocorrências de inci-

dentes ou problemas anteriores, que sejam similares ao incidente em questão;

 2.12.14.6 Avaliar se o incidente já se encontra em Bases de Dados de Erros Co-

nhecidos (BDEC);

 2.12.14.7  Possibilitar a associação do Incidente com Problema, caso seja neces-

sário.

 2.12.15 Enviar todos os incidentes não resolvidos à Equipe de Suporte Técnico da

CONTRATADA, que envidará todos os esforços a fim de atender a demanda do

usuário através do telefone. Caso o incidente necessite ser escalado para outra equi-

pe, o usuário deverá ser devidamente informado desta operação.

 2.12.16 Realizar a escalação de Incidentes, a ser realizado através das equipes, de for-

ma que não ultrapasse o SLA definido pelo CONTRATANTE;

 2.12.17 Possibilitar que o Processo de Gerenciamento de Incidentes garanta que todos

os incidentes, independente do meio pelo qual foram registrados, possam ser auto-

maticamente escalados à Equipes de Suporte previamente especificados e/ou ainda

automaticamente notificados a determinado grupo de pessoas através de e-mail;

 2.12.18 Garantir o registro histórico de todas as ações realizadas em quaisquer níveis
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do processo de investigação e diagnóstico de um incidente;

 2.12.19 Garantir que todos os incidentes sejam submetidos para avaliação de satisfa-

ção do usuário no seu encerramento;

 2.12.20 Garantir que todos os incidentes resolvidos, mas que não tiveram sua causa

raiz identificada, sejam encaminhados para o Gerenciamento de Problemas.

 2.13 Do Gerenciamento de Problemas
 2.13.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá:

 2.13.1.1 Buscar formas de prevenir a ocorrência de problemas que possam ge-

rar incidentes.

 2.13.1.2 Envidar esforços para eliminar a recorrência de incidentes.

 2.13.1.3 Buscar a minimização do impacto de incidentes que não possam ser

evitados.

 2.13.1.4 Agir preferencialmente de forma proativa na identificação e na solu-

ção de problemas, idealmente antes que outros incidentes relacionados a estes

possam ocorrer novamente.

 2.13.1.5 Revisar incidentes categorizados com prioridade alta, a fim de identi-

ficar sua causa raiz e definir as ações necessárias para que eles não ocorram no-

vamente.

 2.13.1.6 Realizar periodicamente a revisão dos registros de incidentes e opera-

ções de manutenção, buscando a identificação de atividades, comportamentos e

tendências que possam identificar a existência de um problema.

 2.13.1.7 Realizar periodicamente a revisão dos registros de eventos de Itens de

Configuração – IC –, buscando a identificação de eventos de aviso ou exceção

que possam identificar a existência de um problema.

 2.13.1.8 Garantir que atividades reativas e proativas busquem a identificação

da causa raiz dos problemas, associando-a às prováveis causas de incidentes para

que estes não se tornem recorrentes.
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 2.13.1.9 Fornecer pelo menos um Modelo de Problema que defina previamente

quais passos devem ser seguidos na manipulação de problemas para ser seguido

dentro da ferramenta de gestão.

 2.13.1.10 Criar uma Base de Dados de Erros Conhecidos – BDEC – para regis-

trar as eventuais soluções de contorno ou resolução associadas a incidentes e pro-

blemas.

 2.13.1.11 Garantir que todos os problemas tratados sejam detalhadamente regis-

trados na BDEC (Base de Dados de Erros Conhecidos);

 2.13.1.12 Utilizar um modelo de categorização de problemas que será aprovado

pela equipe técnica do CONTRATANTE e levará em conta as seguintes variá-

veis:

 2.13.1.12.1 Se o sistema pode ser recuperado antes de ser substituído;

 2.13.1.12.2 Qual o custo envolvido associado às atividades de recuperação

ou substituição;

 2.13.1.12.3 Qual o nível de conhecimento técnico que será necessário para

solucionar o problema;

 2.13.1.12.4 A quantidade de tempo necessária para solucionar um proble-

ma;

 2.13.1.12.5 Qual é a extensão do problema.
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 2.14 Do Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço
 2.14.1  A equipe técnica da CONTRATADA deverá:

 2.14.1.1 Considerar que são Itens de Configuração (IC) todos os ativos de ser-

viço que sejam necessários para realizar a entrega de um serviço de TI como, por

exemplo, hardware, software, Catálogo de Serviços e documentação de proces-

sos.

 2.14.1.2 Manter, através de ferramenta de gerenciamento de serviços de TI, in-

formações atuais e históricas de serviços e Itens de Configuração (IC).

 2.14.1.3 Possibilitar que qualquer mudança no estado de algum Item de Confi-

guração seja automaticamente percebida.

 2.14.1.4 Garantir que qualquer operação de adição, remoção, modificação ou

substituição de Itens de Configuração (IC) ou de quaisquer configurações e/ou de

componentes associados a estes, sigam processo de documentação e controle a

ser criado pela CONTRATADA em parceria com o CONTRATANTE;

 2.14.1.5 Garantir que a adição, remoção, modificação ou substituição de Itens

de Configuração (IC), ou de suas características e/ou de componentes associados

a estes, possam ser automaticamente atualizados e registrados por meio de ferra-

menta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.14.1.6 Possibilitar que a Solução de Gestão possa encaminhar informações

de mudança de estado dos serviços e itens de Configuração (IC), que necessitem

de tratativa adequada pelos processos de Gerenciamento de Incidentes e Proble-

mas;

 2.14.1.7 Garantir que todo o histórico de configuração de quaisquer Itens de

Configuração (IC), considerados relevantes pelo CONTRATANTE, seja mantido

em base de dados que poderá ser alimentada automaticamente ou manualmente

através da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.14.1.8 Sugerir ao CONTRATANTE intervenções nos Itens de Configuração

(IC) que possam reduzir custos ou otimizar o desempenho dos serviços prestados
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pela STI;

 2.14.1.9 Utilizar as informações coletadas sobre os Itens de Configuração (IC)

que tornem o seu gerenciamento mais proativo do que reativo;

 2.14.1.10 Estabelecer níveis de controle dos Itens de Configuração (IC) que pos-

sibilitem sua rastreabilidade e auditoria pelo CONTRATANTE;

 2.14.1.11 Garantir que qualquer configuração lógica anterior a uma mudança re-

alizada em um IC possa ser recuperada, a qualquer tempo;

 2.14.1.12 Todos os IC devem estar logicamente identificados na ferramenta de

gerenciamento de serviços de TI com, no mínimo, os seguintes atributos:

 2.14.1.12.1 Identificador Único;

 2.14.1.12.2 Tipo de IC;

 2.14.1.12.3 Nome/Descrição;

 2.14.1.12.4 Versão.

 2.15 Do Atendimento a Sessões e Eventos do Tribunal 
 2.15.1 A CONTRATADA deverá realizar todo o atendimento aos eventos e às sessões

ordinárias e extraordinárias do Tribunal, nas quais realizará o apoio a todos os mem-

bros,  servidores,  membros  auxiliares  e  colaboradores  que  estão  participando  do

evento ou da sessão, quanto a:

 2.15.1.1 Informações e Dúvidas: de sistemas, softwares instalados nos microcom-

putadores e notebooks, multifuncionais, rede wireless e cabeada.

 2.15.1.2  Instalação de equipamentos de TI para uso no plenário;

 2.15.1.3 Troca de microcomputadores e notebook por defeito ou falha;

 2.15.1.4 Ajuda aos usuários para realizarem atividades em softwares e sistemas dis-

ponibilizados pelo Tribunal;

 2.15.1.4.1 As listas de softwares e aplicativos estão nos anexos II e III;

 2.15.1.5 Apoio na realização da transmissão da sessão via internet, quando houver.

 2.15.2 A equipe que atenderá aos eventos e às sessões deverá permanecer em tempo in-
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tegral no recinto em que as atividades estão ocorrendo, durante todo o período de re-

alização das sessões ou eventos;

 2.15.3 Os registros dos atendimentos durante as sessões e ou eventos não deverão cons-

tar na lista de atendimentos para faturamentos, uma vez que a atividade da sessão co-

brirá todos os atendimentos a ela associados.

 2.15.4 As sessões ou eventos poderão ser realizadas nos períodos matutino, vespertino

e noturno;

 2.15.5 As sessões ordinárias são realizadas pelo menos duas vezes ao mês;

 2.15.6 As sessões extraordinárias podem ser marcadas de uma sessão para o próximo

período do dia ou para o dia seguinte, dependendo da necessidade do Tribunal.

 2.16 Do Acordo de Níveis de Serviços (ANS ou SLA)
 2.16.1 A medição da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA será feita

por meio da tabela dos Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimen-

to a Chamados, cujo resultado comporá o valor mensal a ser pago no período de

prestação dos serviços.

 2.16.2 As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de Serviços – ANS se referem a

fatos cotidianos da execução do contrato, não isentando a CONTRATADA das de-

mais responsabilidades ou sanções legalmente previstas.

 2.16.3 Em acordo entre as partes, os procedimentos de metodologia de avaliação duran-

te a execução contratual poderão ser alterados, desde que o novo sistema se mostre

mais eficiente que o anterior, não implique em prejuízos para a CONTRATADA e re-

flita a maturidade do ambiente computacional do CONTRATANTE e atenda a orien-

tação do Egrégio Tribunal de Contas da União em seu Acórdão nº 717/2010-Plená-

rio, item 9.3.5), abaixo:

 2.16.3.1 “determinação  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  para

que, em atenção ao “caput” dos arts. 3º e 41, e art. 54, §1º, da Lei nº

8.666/1993, referente ao princípio da isonomia e à vinculação do contrato

ao instrumento convocatório, abstenha-se de prever no edital a adoção de
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novos Acordos de Nível de Serviço durante a execução contratual, sendo

possível, entretanto, a alteração ou a renegociação para ajuste fino dos ní-

veis de serviços pré-estabelecidos nos editais, desde que essa alteração ou

renegociação: a) esteja prevista no edital e no contrato; b) seja tecnica-

mente justificada; c) não implique acréscimo ou redução do valor contra-

tual do serviço além dos limites de 25% permitidos pelo art. 65, § 1º, da

Lei nº 8.666/1993; d) não configure descaracterização do objeto licitado.”

Acórdão nº 717/2010-Plenário

 2.16.4 Procedimentos relativos a ANS:

 2.16.4.1 O corpo técnico, responsável pela fiscalização do Contrato designado pelo

CONTRATANTE acompanhará a execução dos serviços prestados, atuando junto

ao preposto indicado pela CONTRATADA;

 2.16.4.2 Mensalmente, a CONTRATADA, na pessoa do seu preposto, apresentará a

medição dos serviços no período apurado, conforme o processo de emissão e re-

cebimento dos serviços prestados.

Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimento a Chamados

Nome Descrição Medição Métrica
Perfil  de
Atendime
nto

Periodicida
de

Medidas
Corretivas

Instrumen
to  de
Medição
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C
lassificação de C

ham
ado

INS1  –
Tempo
de
classific
ação  de
Chamad
o

Mede  o
tempo
entre  a
abertura e
a
classifica
ção  do
chamado

Tempo
decorrido
com  o
chamado
no  estado
em
“Aberto”

95%  dos
chamados
classifica
dos  em
até  15
minutos

Atendime
nto  1º
nível

Mensal

Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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R
equisição de S

erviços

INS2  -
Tempo
de
Solução
de
Demand
a
“Requisi
ção  de
Serviços
de
prioridad
e
normal”

Mede  o
tempo
entre  a
classifica
ção  da
demanda
“Requisiç
ão  de
Serviço
de
prioridad
e normal”
e  seu
fechamen
to

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
requisiçõe
s
resolvidas
em  até  4
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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INS3  -
Tempo
de
Solução
de
Demand
a
“Requisi
ção  de
Serviços
de
prioridad
e alta”

Mede  o
tempo
entre  a
classifica
ção  da
demanda
“Requisiç
ão  de
Serviço
de
prioridad
e  alta”  e
seu
fechamen
to

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
requisiçõe
s
resolvidas
em  até  2
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal

Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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Incidentes

INS4  –
Tempo
de
Solução
da
Demand
a
“Inciden
tes”
categoriz
ados
com
“priorida
de alta”

Mede  o
tempo
após  a
classifica
ção  da
demanda
“Incident
e
prioridad
e alta” até
sua
resolução

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
demandas
de
prioridade
alta
resolvidos
em  até  1
hora

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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INS5  –
Tempo
de
Solução
da
Demand
a
“Inciden
tes”
categoriz
ados
com
“priorida
de
média”

Mede  o
tempo
após  a
classifica
ção  da
demanda
“Incident
e
prioridad
e  média”
até  sua
resolução
”

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
demandas
de
prioridade
média
resolvidos
em  até  2
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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INS6  –
Tempo
de
Solução
da
Demand
a
“Inciden
tes”
categoriz
ados
com
“priorida
de
baixa”

Mede  o
tempo
após  a
classifica
ção  da
demanda
“Incident
e
prioridad
e  baixa”
até  sua
resolução

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
demandas
de
prioridade
baixa
resolvidos
em  até  3
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal

Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados

INS  7  –
Índice de
Satisfaçã
o  do
Usuário
Final

Mede  o
índice  de
satisfação
com  o
atendime
nto  ao
usuário
final  da
central de
serviços

Percentual
de
respostas
entre
“Ótimo”  e
“Bom” em
pesquisa
de
satisfação
respondida

90%  das
opiniões
entre
“Ótimo” e
“Bom”

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento

Pesquisa
de
satisfação
da
Ferrament
a  de
Service
Desk.
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por  cada
atendiment
o realizado
ao usuário

e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

 2.16.4.3 Os valores de glosa estão limitados a 20% do valor da fatura do mês de re-

ferência, sem, contudo, isentar ou limitar quaisquer outros valores cobrados a tí-

tulo de sanções administrativas.

 2.17 Dos Critérios para a Classificação da Prioridade
 2.17.1 A CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão obrigatoriamente classificar

todos os Incidentes de acordo o que está definido no Catálogo de Serviços (ANEXO

I).

 2.17.2 A CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE os modelos dos pro-

cessos de Cumprimento de Requisição, Gerenciamento de Incidente, Gerenciamento

de Problema e demais processos que se mostrarem úteis para a CONTRATADA rea-

lizar os serviços constantes nesse termo de referência.
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 2.17.3 Os processos definidos pelo CONTRATANTE deverão ser seguidos e caso

for constatado algum problema com o processo a CONTRATADA deverá informar a

CONTRATANTE para verificar a necessidade de alteração do processo.

 2.18 Demais condições gerais
 2.18.1 A Contratada deverá:

 2.18.1.1 Utilizar os processos de Gerenciamento de Problemas e Gerenciamento de

Incidentes de forma que trabalhem juntos para garantir o aumento da qualidade e

disponibilidade dos serviços de TI;

 2.18.1.2 Realizar a comunicação com todas as Equipes envolvidas para que possam

ter suas atividades supervisionadas e gerenciadas por gestores técnicos devida-

mente capacitados a exercer esta função;

 2.18.1.3 Garantir que o gestor técnico (preposto) execute as seguintes atividades:

 2.18.1.3.1 Coordenar as atividades de sua equipe;

 2.18.1.3.2 Ter ciência de todos os problemas e incidentes que sejam rele-

vantes para o negócio do CONTRATANTE;

 2.18.1.3.3 Agir de forma proativa na sugestão de melhorias que otimizem

a prestação de serviços ao CONTRATANTE;

 2.18.1.3.4 Garantir a integração entre as equipes de suporte;

 2.18.1.3.5 Ser a interface de comunicação entre a equipe técnica do CON-

TRATANTE e as equipes técnicas da CONTRATADA;

 2.18.1.3.6 Estar atento ao cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviço

(ANS) pela CONTRATADA;

 2.18.1.4 Garantir que as Requisições de Serviços sejam tratadas através de pro-

cesso exclusivo para este fim, conforme descrito no processo de Cumprimento de

Requisições;

 2.18.1.5 Garantir que as equipes técnicas estejam permanentemente capacita-

das nas tecnologias adotadas pelo CONTRATANTE, para que estas estejam aptas
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a identificar e resolver rapidamente um incidente ou problema.

 2.18.1.6 Garantir que todas as equipes estejam cientes dos impactos associados

à imagem e aos serviços prestados para o CONTRATANTE, quando estiverem

trabalhando na solução de um incidente ou problema.

 2.18.1.7 Coletar dados através de Solução de Monitoramento e gerar a partir

destas informações os relatórios de disponibilidade dos Itens de Configuração

(IC) relacionados aos serviços descritos no Catálogo de Serviços.

 2.18.1.8 Garantir que os processos de Gerenciamento de Problemas, Gerencia-

mento de Incidentes e Gerência da Configuração e Ativos de Serviço trabalhem

juntos para garantir o aumento da qualidade e disponibilidade dos serviços de TI.

A completa integração desses processos deverá ser operada inclusive pela ferra-

menta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.18.1.9 Informar  ao  CONTRATANTE a  necessidade  de  quaisquer  insumos

necessários para:

 2.18.1.9.1 Resolver incidentes;

 2.18.1.9.2 Resolver problemas;

 2.18.1.9.3 Prover soluções de contorno.

 2.18.1.10 Informar ao CONTRATANTE sempre que a solução de contorno ou

definitiva de um Incidente esteja dependendo do fornecimento de algum insumo

que não seja responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, a fim de se resguar-

dar contra eventuais quebras do Acordo de Nível de Serviço, como por exemplo: 

 2.18.1.10.1 Serviços de fornecedores externos;

 2.18.1.10.2 Fornecimento de equipamentos de hardware;

 2.18.1.10.3 Fornecimento de software; 

 2.18.1.10.4 Fornecimento de energia elétrica.
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 3 Plano de inserção da contratada

 3.1.1 Conceitua-se a “inserção” como sendo o processo em que o CONTRATANTE repas-

sa à CONTRATADA as informações e as atividades, conforme os padrões de execução até

então realizados, para que não haja quebra de continuidade dos serviços. Finalizado este

processo, a CONTRATADA assume o início da execução dos serviços e passa a ser a res-

ponsável pelos resultados obtidos, ressalvados os ajustes de acordo de nível de serviços.

 3.1.2 Os primeiros 90 (noventa) dias após o início da execução dos serviços serão conside-

rados como período de inserção da CONTRATADA, período reservado para que a CON-

TRATADA realize as seguintes atividades:

 3.1.2.1 Conhecer, analisar e entender o ambiente computacional e sua dinâmi-

ca atual, procedimentos, diretrizes, políticas, normas, planos e programas, dentre

outros que deverão ser considerados na execução contratual;

 3.1.2.2 Propor adequação, no que couber, da infraestrutura física e lógica do

CONTRATANTE;

 3.1.2.3 Indicar seu PREPOSTO e substituto, até o 10º dia útil após o início da

vigência do contrato;

 3.1.2.4 Apresentar da equipe de operação devidamente capacitada;

 3.1.2.5 Instalar e configurar software Gestão para atender ao gerenciamento

de incidentes, requisições de serviço, configuração, mudança;

 3.1.2.6 Implantar processo de atendimento, em conformidade com o disposto

neste Termo de Referência.

 3.1.2.7 Definir as rotinas de serviços e demais atividades necessárias à execu-

ção do objeto, e consequente ajuste dos níveis de serviços acordados, em comum

acordo com o CONTRATANTE.

 3.1.3 O Plano de Projeto da Inserção deve ser elaborado pela CONTRATADA, e entregue

ao CONTRATANTE para validação até o 15º dia útil após o início da vigência do contrato,

contemplando as seguintes premissas/atividades para o prazo de 120 dias:

 3.1.3.1 Validar ou atualizar, caso necessário, o Catálogo de Serviços do CON-
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TRATANTE, previamente à sua configuração na ferramenta de Gestão da CON-

TRATADA.

 3.1.3.2 Implantar e adequar a ferramenta de Gestão da CONTRATADA, in-

cluindo os Gerenciamentos de Incidentes, Cumprimento de Requisições, Geren-

ciamento de Problema, Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço e

Gerenciamento de Níveis de Serviço, áreas de atendimento, assuntos, categorias

e demais informações constantes no Catálogo de Serviços.

 3.1.3.3 Definir o modelo de registro dos Itens de Configuração (IC´s) para

formação da  Base de Dados do Gerenciamento de Configuração (BDGC).

 3.1.3.4 Definir  o modelo de gerenciamento do conhecimento (formação da

base de conhecimento) a ser adotado.

 3.1.3.5 Treinar os servidores do CONTRATANTE em todos os módulos da

ferramenta para efeitos de utilização, acompanhamento, aferição e fiscalização

dos serviços.

 3.1.3.6 Apresentar Plano para início dos atendimentos dos chamados de su-

porte técnicos aos usuários do CONTRATANTE.

 3.1.3.7 Capacitar da equipe interna da CONTRATADA na utilização da Ferra-

menta de Gestão.

 3.1.3.8 Entregar os manuais de procedimentos para abertura de chamados na central

de serviços, para disseminação aos usuários do CONTRATANTE.

 4 Vistoria

 4.1 As empresas interessadas em participar do certame poderão realizar vistoria nas de-

pendências da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para verificar as condi-

ções de prestação dos serviços, tomar conhecimento de peculiaridades relacionadas ao

fornecimento e avaliar o grau de complexidade das tarefas a serem desenvolvidas.

 4.2 A vistoria poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista
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para a abertura da licitação, não sendo admitida, em hipótese alguma, qualquer alegação

de desconhecimento, total ou parcial, dos serviços a serem prestados, suas peculiaridades

e complexidade, após a licitação.

 4.3 A Declaração de Vistoria deverá estar devidamente assinada, tanto pelo representante

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como pelo Responsável Técnico da empresa;

 4.4 A licitante poderá agendar a vistoria junto ao TRE/AL por meio do telefone (0XX82)

2122-775 das 13h00 às 17h00, junto à Coordenadoria de Infraestrutura de TI;

 4.5 Na vistoria a licitante poderá efetuar medições para subsidiar a elaboração de suas

propostas e eliminar possíveis omissões, falhas ou incompatibilidade das especificações

constantes do edital;

 4.6 Se, por qualquer motivo, a referida declaração de vistoria não estiver junto com a do-

cumentação, será considerada, se houver, a segunda via em poder da Comissão Perma-

nente de Licitação, para fins de habilitação;

 4.7 Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, junto com a docu-

mentação de habilitação, declaração de que tem conhecimento da complexidade, dos as-

pectos relativos aos serviços e demais informações necessárias para a execução do obje-

to da licitação responsabilizando-se pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de

sua omissão na verificação dos locais de instalação.

 5 Transferência de Conhecimento e Dados no Término do Contrato

 5.1.1 A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE até 30 dias após o encer-

ramento do contrato toda a base de conhecimento registrada dentro da solução de ges-

tão do Service Desk, bem como, todos os registros dos chamados do período do con-

trato.

 5.1.1.1 Os registros devem ser entregues em formato digital;

 5.1.2 A não entrega dessas informações poderá ser considerada pelo CONTRATANTE

como inexecução parcial do contrato.
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 6 Local e horário de execução dos serviços

 6.1 O serviço deverá ser prestado no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado

na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Farol,  Maceió/AL, CEP 57051-090.

 6.2 O horário de funcionamento da Central de Serviços e os atendimentos de 1º e 2º ní-

veis será na janela compreendida das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira.

 6.2.1 O atendimento de 2º nível poderá se estender, de forma excepcional, até às 20h,

sem ônus adicionais para o CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses:

 6.2.1.1 Necessidade de Atendimento às Sessões Plenárias ou Eventos do TRE/AL;

 6.2.1.2 Necessidade de finalização de cumprimentos de requisição ou de resolução

de incidentes para usuários preferenciais.

 7 Controle e execução

 7.1 Informações Básicas

 7.1.1 As Ordens de serviços – OS's – representam o planejamento das atividades que

serão realizadas no período.

 7.1.2 Por se tratar de estimativa, a OS expressa uma mera expectativa de execução, e

sempre que necessário, independente de datas e prazos, o CONTRATANTE deverá

emitir OS´s complementares para atendimento às necessidades que tenham sido mo-

dificadas ou repriorizadas além das originadas em consequência de situações incertas

ou imprevistas.

 7.1.3 Todos os serviços demandados serão objeto de acompanhamento e fiscalização

mesmo quando executados nas dependências da CONTRATADA;

 7.1.4 Devem compor minimamente uma OS, as seguintes informações:

 7.1.4.1 Especificação da demanda;

 7.1.4.2 Escopo primário do resultado esperado;

 7.1.4.3 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de registros de chama-
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dos, atendimento de requisições de serviços e resolução de incidentes;

 7.1.4.4 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de Manutenção da Saú-

de Operacional;

 7.1.4.5 Estimativa de UST's a serem demandadas para o atendimento de cada de-

manda de melhoria contínua de processos e serviços de TI e implementação de

mudanças evolutivas na infraestrutura de TI;

 7.1.4.6 Período de execução da OS;

 7.1.4.7 Data de emissão da OS;

 7.1.4.8 Conhecimento e aceite da OS, emitidos pelo preposto da CONTRATADA.

 7.1.5 A tabela a seguir detalha as atividades que compõem o processo de Emissão de or-

dem de serviço:

Tarefa Objetivo Responsável Entrada Saída Descrição

Avaliar  o
volume  de
serviços

Visa  garantir  que
o  fiscal
(requisitante  e
técnico)  consulte
as  bases
históricas  de
execução  de
serviços

Fiscal
Técnico  do
Contrato

Base  de
conhecimento
de  serviços
executados

Informações
de  execução
de  serviços
levantadas

Fiscal  Técnico  do
contrato  faz  o
levantamento  de
informações
históricas  junto  a
base  de
conhecimento

Estimar
volume  para
próximo
período

Estimar  o
quantitativo  de
UST´s
necessárias  para
atender  o  órgão
no período

Fiscal
Técnico  de
Contrato

Informações
de execução de
serviços
levantadas
com  as
especificidades
do  período  de
execução

Quantidade
de  UST's
estimadas

O  Fiscal  Técnico
do  contrato  avalia
as  informações  de
execução  de
serviços levantadas,
bem  como  as
necessidades
específicas  do
período  e  calcula,
de forma estimada,
o  quantitativo  de
UST's.

Emitir OS Gerar  OS  para  a
Contratada

Gestor  do
Contrato

Quantitativo
de  UST's

Entrega  da
OS

O  preposto
verificará  se  a  OS
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estimadas proposta  está  em
conformidade  com
os  termos
contratuais,  bem
como,  se  é
tecnicamente
executável.  Caso
detecte  alguma
inconsistência,
deverá  apresentar
ao  Gestor  do
Contrato  para
reformulação

Aceitar
Ordem  de
Serviços

Formalizar  o
aceite  da  ordem
de  serviço  por
parte  da
CONTRATADA

Preposto  da
Contratada

OS Validada OS aceita O  preposto
encaminha
documento
assinado,  com
acordo,  ao  Fiscal
técnico  do
Contrato.

 7.2 Dos Recebimentos dos Serviços

 7.2.1 Deve ser iniciado no 1º dia útil posterior a data de encerramento dos serviços.

 7.2.2 Como entradas desse processo, temos:

 7.2.2.1.1 OS´s emitidas;

 7.2.2.1.2 Acordo de Nível de Serviços (ANS) vigente;

 7.2.2.1.3 Relatório Mensal de Atividades (RMA), composto por:

 7.2.2.1.3.1 Registro dos serviços executados pela Central de Serviços;

 7.2.2.1.3.2 Artefatos, em conformidade com a metodologia proposta pelo

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP),

referentes ao atendimento de demandas de melhoria contínua de processos e

serviços de TI e implementação de mudanças evolutivas na infraestrutura de

TI;

 7.2.2.1.3.3 Relatório resumo de despesas com deslocamento para atendi-

mento às localidades externas de esforço adicional para demandas de atendi-
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mento à localidade externa.

 7.2.2.1.4 Relatórios de desempenho e cumprimento de ANS (RDCNS).

 7.2.3 Como saídas do processo temos:

 7.2.3.1 Relatório de Nível de Serviço (RNS);

 7.2.3.2 Termo de Aceite dos Serviços (TAS).

 7.2.4 Na tabela apresentada a seguir é feito o detalhamento das tarefas que compõem o

processo:

Tarefa Objetivo Responsável Entrada Saída Descrição

Emitir
relatórios:
RMA  e
RDCNS

Gerar  relatórios
que apresentem o
volume  de
serviços
executados,  em
termos  de  UST's
e  os  níveis  de
serviços
alcançados

Preposto  do
Contrato

Dados
obtidos  da
solução  de
Gestão

Relatórios
Mensal  de
Atividades  e
Relatório  de
Desempenho,
Cumprimento
de  Nível  de
Serviço  e
Satisfação  do
usuário

O  preposto  levantará
os  volumes  de
serviços executados no
período  e  elaborará
relatórios
discriminando  as
atividades  e
respectivos  volumes
de UST's

Validar
volumes  de
UST's
consumidas

Verificar  se  os
quantitativos  de
UST's
apresentados  no
RMA  estão  em
conformidade
com  o  solicitado
e com os serviços
efetivamente
entregues  pela
Contratada

Equipe  de
fiscalização
do contrato

Ordens  de
serviço  e
RMA

RMA
validado

Os fiscais  do contrato
confrontarão  os
volumes  de  UST's
consumidas  com  o
volume  estimado  nas
respectivas  ordens  de
serviços.  Também
verificarão,  por  meio
de solução de gestão e
por  meio  de  inspeção
por  amostragem,  a
efetiva  execução  das
atividades
relacionadas no RMA.
Encontrando
inconsistências,
solicitarão
esclarecimentos  ou
retificação  à
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Contratada.

Avaliar
cumprimento
de  nível  de
serviço

Verificar  se  os
níveis  de  serviço
acordados  foram
alcançados

Equipe  de
fiscalização
do contrato

Acordo  de
Nível  de
serviço  e
RDCNS

Relatório  de
Nível  de
Serviço  -
RMA

O  fiscal  do  contrato
confrontará  os  níveis
de  qualidade  e
disponibilidade  de
serviços  reportados
pela  Contratada  com
Acordo  de  Nível  de
Serviço.  Poderá
analisar  também  por
amostragem.  A  partir
dos  dados  obtidos
gerará  o  RNS,
apresentando  a
pontuação  e
respectivas  glosas  por
quebra de ANS.

Avaliar RNS

Permitir  a
Contratada  tomar
conhecimento das
quebras de ANS e
respectivas glosas
apuradas,  e
apresentar defesa.

Preposto  do
Contrato

RNS

Defesa  e
solicitação  de
revisão  do
RNS,  quando
aplicável

O preposto avaliará as
quebras  de  ANS  e
respectivas  glosas
apontadas  e
apresentará as  defesas
cabíveis  que
eventualmente
impliquem  na
reconsideração  do
apurado,  e
encaminhará  a
solicitação  de  revisão
do  RNS  para
apreciação  da  equipe
de fiscalização.

Emitir
Termo  de
Aceite  Dos
Serviços

Gerar  termo  de
aceite  dos
serviços
executados  no
período

Proposto  do
Contrato

RNS
aprovado

Termo  de
Aceite  dos
Serviços
emitido

Tomando  por  base  as
versões finais do RMA
e do RNS, o preposto
da  Contratada  irá
emitir  o  Termo  de
Aceite  dos  Serviços,
contemplando  resumo
de UST's entregues em
cada  grupo  de
serviços,  bem  como
eventuais  glosas
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aplicadas  a  cada
grupo,  e  submeter  à
aprovação  do
Contratante

Emitir
autorização
de
faturamento

Formalizar  o
aceite  dos
serviços
executados  pela
Contratada  no
período  e
pagamento

Equipe  de
fiscalização

Termo  de
Aceite  dos
Serviços

Autorização
de
Faturamento

Uma  vez  aprovado  o
termo  de  aceite  de
serviços,  a  equipe  de
fiscalização  autorizará
a contratada a emissão
de faturas.

 7.2.5 O processo de recebimento de serviços, será apresentado para a validação do volume de

UST's consumidos e avaliação do cumprimento de nível de serviço, conforme abaixo:

 7.2.5.1 Serviços de Central de Serviços:

 7.2.5.1.1 Compõem os serviços executados pela Central de Serviços, relaciona-

dos abaixo:

 7.2.5.1.1.1 Registro e classificação de chamados;

 7.2.5.1.1.2 Atendimento  de  requisição  de  serviço  de  prioridade

normal;

 7.2.5.1.1.3 Atendimento de requisição de serviço de prioridade alta

 7.2.5.1.1.4 Resolução de incidente de prioridade baixa;

 7.2.5.1.1.5 Resolução de incidente de prioridade média;

 7.2.5.1.1.6 Resolução de incidente de prioridade alta;

 7.2.5.1.1.7 Assistência a evento de duração de até meio período;

 7.2.5.1.1.8 Assistência a evento de duração em período integral;

 7.2.5.1.1.9 Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL.

 7.2.5.2 O RMA, emitido pela CONTRATADA, apresentará o quantitativo de cada um dos

serviços executados, relacionados acima, extraído da ferramenta de gerenciamento de servi-

ços de TI.

 7.2.5.3 O RDCNS apresentará os níveis de qualidade estabelecidos como indicadores para os
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grupos de atividades, conforme Acordo de Nível de Serviços.

 7.2.5.4 Para viabilizar as atividades de fiscalização, tanto de volume de serviços reportado

no RMA, quanto para níveis de qualidade reportado no RDCNS, a CONTRATADA deverá

disponibilizar acesso à solução de gestão ao CONTRATANTE, que fará uso dessa solução

para a validação dos quantitativos apresentados, bem como para aferição do nível de serviço

prestado.

 7.2.6 A aprovação do RMA e avaliação do RDCNS deverá ocorrer em até 3 (três) dias

úteis,  contados  da  data  de  seu recebimento  pelo  CONTRATANTE.  No mesmo prazo,  o

CONTRATANTE deverá emitir o RNS para validação da CONTRATADA.

 7.2.7 Na hipótese de potencial inconsistência nos relatórios apresentados pela CONTRA-

TADA, o CONTRATANTE solicitará a CONTRATADA o ajuste e/ou correção necessária. A

CONTRATADA deverá efetuar as correções em até 03 (três) dias úteis ou ainda, neste perío-

do, apresentar motivos e justificativa para os procedimentos adotados.

 7.2.8 Emitido o RNS pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá analisar as quebras

de ANS e respectivas glosas, apresentando os motivos e as justificativas que julgar pertinen-

tes em até 2 (dois) dias úteis. O CONTRATANTE julgará as razões da CONTRATADA em

até 2 (dois) dias úteis, a partir do qual apresentará o RNS definitivo à empresa CONTRATA-

DA para emissão do Termo de Aceito de Serviços (TAS).

 7.2.9 Concluídos os processos de validação de RMA, RDCNS e RNS, a CONTRATADA

emitirá o TAS, submetendo-o à assinatura do CONTRATANTE, que deverá fazê-lo em até 2

(dois) dias úteis, contados do recebimento do documento, para devolvê-lo assinado e autori-

zar a emissão das faturas.

 7.2.10 A CONTRATADA apresentará a fatura, em até 2 (dois) dias úteis após a autorização

de emissão das faturas ou decisão do CONTRATANTE, no caso de ter impetrado justificati-

va, para a emissão e apresentação das faturas, já descontadas as glosas apresentadas no RNS.

 7.2.11 O pagamento das ordens de serviço se resumirá ao montante equivalente às UST's

efetivamente executadas e não ao seu valor global ou parcial previsto nas OS´s.
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 7.3 Do Modelo de Gestão do Contrato

 7.3.1 Nos  termos  do  art.  67  da  Lei  nº  8.666,  de  1993  e  da  Resolução  TRE/AL nº

15.787/2017, serão designados representantes para acompanhar e fiscalizar a realização dos

serviços da contratação, coordenados pelo Gestor do Contrato que deverá anotar em registro

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessá-

rio à regularização de falhas ou defeitos observados;

 7.3.2 As decisões e providências que ultrapassem a competência do Gestor do Contrato se-

rão encaminhadas à autoridade competente do CONTRATANTE para adoção das medidas

convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93;

 7.3.3 O contrato assinado ou a ordem de serviço acompanhada da Nota de Empenho cons-

tituirão documentos de autorização para a execução dos serviços;

 7.3.4 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente

para as providências cabíveis;

 7.3.5 Cabe à CONTRATADA atender, dentro dos prazos estipulados em contrato, quais-

quer exigências do Gestor de Contrato, ou de seu substituto, inerentes ao objeto do contrato,

sem que disso decorra qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, não implicando a ativi-

dade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade

da CONTRATADA, que diz respeito aos danos diretos causados ao CONTRATANTE, em

relação ao serviço fornecido, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer

falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do contra-

to;
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 8 Garantia Contratual

 8.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias uteis após a assinatura do Termo de Con-

trato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Con-

trato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste termo de referência,

cabendo-lhe optar dentre as modalidades: caução em dinheiro, títulos de dívida pública,

seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no art.  56 da Lei nº 8.666, de

1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

 8.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a

aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia

de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

 8.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promo-

ver a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas

cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;

 8.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger

um período de mais 1 (um) mês após o término da vigência contratual.

 8.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

 8.3.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adim-

plemento das demais obrigações nele previstas;

 8.3.2 prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execução do contrato;

 8.3.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRA-

TADA;

 8.3.4 obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias  de qualquer  natureza,  não

adimplidas pela contratada;

 8.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta es-

pecífica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
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 8.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos in-

dicados acima;

 8.6 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

 8.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo

de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

 8.8 O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das se-

guintes hipóteses:

 8.8.1 caso fortuito ou força maior;

 8.8.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações

contratuais;

 8.8.3 descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou

fatos praticados pelo CONTRATANTE;

 8.8.4 atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

 8.9 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não

as previstas neste item.

 8.10 Será considerada extinta a garantia:

 8.10.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de decla-

ração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATA-

DA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

 8.10.2 no prazo de um mês após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não

comunique a ocorrência de sinistros.
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 9 Da vigência do contrato e do reajuste

 9.1 O período de vigência do Contrato de Prestação de Serviço deverá ser de 12 (doze)

meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessi-

vos períodos até  o limite de 60 (sessenta)  meses,  conforme art.  57,  inciso II  da Lei

8.666/1993.

 9.2 O contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos preços de mercado

e à variação efetiva dos insumos e materiais aplicados na prestação dos serviços, obser-

vado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da pro-

posta ou do orçamento a que essa proposta se referir, ou da data do último reajuste, apli -

cando-se o Índice de Custos de Tecnologia da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ou, na insubsistência deste, por outro índice que

vier a substituí-lo.

 9.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo

índice oficial para reajustamento do contrato.

 9.4 A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços até a data da prorroga-

ção contratual subsequente.

 10 Adequação Orçamentária

 10.1 Os recursos dessa contratação estão consignados Plano de Contratações de Soluções

de Tecnologia da Informação e Comunicação/2021 – Item 01: Serviços Técnicos Profis-

sionais de TI, Proposta orçamentária de 2021, Apoio técnico e operacional de TIC Códi-

go de classificação da fonte de recurso: 3390.40.21.
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 11 Do pagamento

 11.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente executa-

dos, em até 10 dias úteis, contados a partir da data final do período de adimplemento de

cada parcela, caso não exista outra pendência que impeça o pagamento.

 11.2 Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), será obriga-

da a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na forma do Anexo IV da

Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, assinadas pelo seu re-

presentante legal.

 11.3 O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da CONTRATADA,

através de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva fatura ou nota fiscal do

fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal do Contrato.

 11.4 Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a CONTRATADA de-

verá apresentar nota fiscal, até o dia 25 de cada mês, emitida em nome do Tribunal Regi-

onal Eleitoral de Alagoas, com descrição completa dos serviços executados, indicação

do número do contrato e da nota de empenho correspondente, além de indicação dos

seus dados bancários, além de necessária juntada do Relatório Mensal de Atividades.

 11.5 Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as retenções devidas ao INSS

e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de

11/01/2012.

 11.6 A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota Fiscal/Fatura, apresentar os do-

cumentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Lici-

tação.

 11.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquida-

ção qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou ina-

dimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

 11.8 Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no mo-
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mento da aceitação, os serviços prestados não estiverem em perfeitas condições e em

conformidade com as especificações estipuladas.

 12 Das Obrigações do Contratante

 12.1 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratu-

ais;

 12.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

 12.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços realizados

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de

aceitação e recebimentos;

 12.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregulari-

dades verificadas no serviço realizado, fixando prazo para que seja substituído, reparado

ou corrigido;

 12.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao serviço, no prazo

e forma estabelecidos;

 12.6 Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de referência e/ou outros instrumen-

tos adequados, como edital e contrato;

 12.7 Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao serviço contratado que

venham a ser solicitadas pelos técnicos da CONTRATADA;

 12.8 Exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato afastamento do ambiente do

CONTRATANTE, de qualquer  profissional  ou preposto da CONTRATADA que, por

justas razões, vier a desmerecer a confiança, embaraçar a fiscalização ou, ainda, que ve-

nha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções

que lhe forem delegadas;

 12.9 Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de

eventuais imperfeições no curso de execução do serviço, fixando prazo para a sua corre-

ção.
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 13 Das Obrigações da Contratada

 13.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Refe-

rência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas de-

correntes da boa e perfeita execução do objeto;

 13.2 Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local

constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal.

 13.3 A CONTRATADA deve relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por

meio do gestor do contrato e, preferencialmente, por escrito;

 13.4 A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos ao TRE/AL e sujeitar-se às orien-

tações do gestor do contrato;

 13.5 Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 dias úteis, irregularidades ocor-

ridas que impeçam, alterem ou retardem a execução do contrato/objeto, efetuando o re-

gistro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimen-

to, sem prejuízo da análise da administração e das sanções previstas;

 13.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

(Art. 55, XVIII Lei 8.666/93);

 13.7 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei

8.666/93);

 13.8 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhista, previdenciário, fiscal e

comercial, pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da presta-

ção do serviço, sendo que não existirá para o TRE/AL qualquer solidariedade quanto ao

cumprimento dessas obrigações;

 13.9 A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail,
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endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes;

 13.10 É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer opera-

ções financeiras;

 13.11 É vedado à CONTRATADA utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade

de  CONTRATADA,  em quaisquer  atividades  de  divulgação  empresarial,  como,  por

exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos;

 13.12 É vedado à CONTRATADA reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou

de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução

dos serviços sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE;

 13.13 Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes ao serviço a

ser executado, não podendo invocar posteriormente desconhecimento para cobrança de

serviços extras, desde que previstos na proposta comercial da CONTRATADA;

 13.14 Indicar o preposto no prazo de 10 (dias) dias úteis, contados a partir da assinatura do

contrato, para garantir, em todas as questões relativas ao cumprimento das obrigações le-

gais e administrativas da CONTRATADA, a presteza e a agilidade necessária ao proces-

so decisório. O Preposto deverá reportar-se ao CONTRATANTE, quando solicitado por

essa, indicando e-mail, endereço, número de telefone comercial e celular corporativo,

caso disponível.

 13.15 Apresentar Termo de Confidencialidade por parte de seus prestadores de serviço en-

voldidos diretamente na execução dos serviços contratados.
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 14 Critérios de Qualificação Técnica Exigidos para a CONTRATADA

 14.1 Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito públi-

co ou privado, comprovando que o licitante executa ou executou a prestação de serviços

técnicos de Suporte Remoto e Presencial, de 1º e 2º Níveis, aos Usuários de Tecnologia

da Informação (TI): 

 14.1.1 Capacidade técnica de prestação de serviço em um período ininterrupto de um

ano, de atendimento remoto e suporte técnico, nas modalidades remota (web e tele-

fônico) e presencial num ambiente de pelo menos 200 (duzentas) estações de traba-

lho, com no mínimo 200 (duzentos) usuários de TIC. 

 14.1.2 Capacidade técnica de suporte, em um período ininterrupto de um ano, ao Siste-

ma Operacional Microsoft Windows 10, Suites de Escritório e Soluções de Video-

conferência. 

 14.1.3  Capacidade de gerenciamento de atendimento, em um período ininterrupto de

um ano, utilizando software de gerenciamento de acesso remoto e solução de “Base

de  Conhecimento”,  com quantidade  de  registros/eventos  igual  ou superior  a  500

(quinhentos) por mês. 

 14.2 No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a empresa que está fornecendo o atestado, o

responsável pelo setor encarregado do objeto em questão, inclusive telefones de contato,

e a especificação dos serviços executados.

 14.3 Para a comprovação do período mínimo, será admitido o somatório de atestados (mas

os períodos concomitantes serão computados uma única vez).

 14.4 Somente será aceito atestado expedido após a conclusão do contrato, ou se decorrido,

no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser

executado em prazo inferior.

 14.5 Os atestados apresentados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da ativi-

dade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente da lici-

tante.
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 14.6 O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da

legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que fo-

ram prestados os serviços.

 14.7 A comprovação do vínculo de trabalho dos profissionais indicados com a licitante

deverá ser efetuada quando da assinatura do contrato com o TRE/AL.

 15 Das Sanções Administrativas 

 15.1  Disposições Gerais

 15.1.1 A  CONTRATADA  ficará  sujeita  às  penalidades  previstas  nas  Leis  nº

10.520/2002 e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou

condições do presente contrato;

 15.1.2 Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na hipótese de a CON-

TRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a docu-

mentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retar-

damento da execução do objeto da presente contratação, não mantiver a proposta, fa-

lhar ou fraudar na execução deste contrato/objeto, comportar-se de modo inidôneo

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e, se for

o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo

das multas previstas neste contrato, e no Edital e das demais cominações legais;

 15.1.3 Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução incompleta ou em des-

conformidade com as condições avençadas, poderão ser aplicadas as seguintes pena-

lidades, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo do disposto

nos parágrafos anteriores dessa seção:

 15.1.3.1 Advertência;

 15.1.3.2 Multa nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de pe-

nalidades deste Termo de Referência:
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 15.1.3.2.1 Multa moratória de 0,5% sobre o valor total  da contratação,

por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10

dias, situação que poderá caracterizar inexecução parcial do contrato;

 15.1.3.2.2 Pela caracterização de inexecução parcial do objeto contratado,

será aplicada multa de até 20% do valor global do contrato;

 15.1.3.2.3 Após o 20º dia de atraso,  os serviços poderão,  a critério do

CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total

do Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento;

 15.1.3.2.4 Pela caracterização de inexecução total do objeto contratado,

será aplicada multa de até 30% do valor global do contrato;

 15.1.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos;

 15.1.3.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminis-

tração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pe-

nalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Admi-

nistração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada

com base na alínea anterior;

 15.1.4 No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis

a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada da

garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA ou ajuizada a

dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de

juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês;

 15.1.5 Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos III e

IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem

como a rescisão contratual,  serão publicados resumidamente no Diário Oficial  da

União;

 15.1.6 De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções

previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou aos
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profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:

 15.1.6.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolo-

sos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

 15.1.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licita-

ção;

 15.1.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administra-

ção em virtude de atos ilícitos praticados;

 15.1.7 Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, da Lei n.º

8.666/93,  exceto  para  aquela  definida  no  inciso  IV,  caberá  recurso  no  prazo  de

05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato;

 15.1.8 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 87, da

Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente do Tribu-

nal Nacional do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data

de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua

aplicação;

 15.1.9 Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item anterior, se-

rão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem como

daquela competente para decidir sobre o recurso;

 15.1.10 O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, mediante reci-

bo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado no edifício Adail Belmon-

te, situado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 03 Lote 02, Brasília/DF,

nos dias úteis, das 13h às 17h;

 15.1.11 As penalidades previstas neste Termo de Referência são independentes entre

si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem preju-

ízo  de  outras  medidas  cabíveis,  garantida  prévia  defesa  (art.  87,  §  2º  da  Lei

8.666/93).

 15.2 Tabela de Penalidades
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 15.2.1 A advertência não é pressuposto para aplicação das outras penalidades, se as

circunstâncias exigirem punição mais rigorosa. A advertência será aplicada de ma-

neira preventiva e pedagógica nas infrações de menor ofensividade e leves, conforme

ilustrado na tabela 2 de níveis de gravidade. Essas infrações possuem as seguintes

características:

 15.2.1.1 Não causam prejuízo à Administração;

 15.2.1.2 A CONTRATADA após a notificação, diligência para resolver o pro-

blema, fornecer o produto ou executar o serviço; e

 15.2.1.3 Nas hipóteses onde há elementos que sugerem que a CONTRATADA

corrigirá seu procedimento.

 15.2.2 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de con-

tratar com o TRE/AL poderá ser aplicada nas hipóteses previstas no Art. 88 da Lei nº

8.666/93 e nas seguintes:

 15.2.2.1 Descumprimento reiterado de obrigações fiscais; e

 15.2.2.2 Cometimento de infrações graves, muito graves e gravíssimas, consi-

derando os prejuízos causados ao CONTRATANTE e as circunstâncias no caso

concreto.

 15.2.2.3 Na ocorrência de infrações contratuais não especificadas na tabela 3, o

fiscal/gestor do contrato utilizará como critérios o prejuízo causado ao contratan-

te e a diligência da contratada para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um

dos níveis de criticidade especificados na tabela 2.

 15.2.3 A multa poderá ser acumulada com quaisquer outras sanções e será aplicada

na seguinte forma:

Tabela 1: Percentual máximo para as infrações

Infração
Multa  
(%  sobre  o  valor  global  do
contrato)
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1) apresentação de documentação falsa

Até 30% (trinta por cento)

2) fraude na execução contratual

3) comportamento inidôneo

4) fraude fiscal

5) inexecução total do contrato

6) inexecução parcial
Até 20% (vinte por cento)

7) descumprimento de obrigação contratual

 15.2.4 Além dessas, serão aplicadas multas por meio da combinação de níveis de

gravidade relacionados na Tabela 2 às infrações descritas na Tabela 3, sendo o núme-

ro de multas por níveis de gravidade computados para a configuração de inexecução

parcial e/ou total do contrato;

 15.2.5 Todas as ocorrências contratuais serão registradas pelo CONTRATANTE, que

notificará a CONTRATADA dos registros. Serão atribuídos níveis para as ocorrên-

cias, conforme tabela 3;

 15.2.6 Na ocorrência de infrações contratuais não especificadas na tabela 3, o fiscal/

gestor do contrato utilizará como critérios o prejuízo causado ao contratante e a dili-

gência da CONTRATADA para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um dos ní-

veis de criticidade especificados na tabela 2;

 15.2.7 Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA apresente justifica-

tiva razoável e aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsi-

derado ou inserido em uma categoria de menor gravidade;

Tabela 2: Níveis de Gravidade
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Nível  de
Gravidade

Correspondência
(por ocorrência sobre o
valor  global  do
CONTRATO)

Ocorrências

Inexecução
Parcial

Inexecução
Total

1  
(menor
ofensividade)

0,2%. 7 a 11 12 ou mais

2 (leve) 0,4%. 6 a 10 11 ou mais

3 (médio) 0,8%. 5 a 9 10 ou mais

4 (grave) 1,6%. 4 a 6 7 ou mais

5 (muito grave) 3,2%. 3 a 4 5 ou mais

6 (gravíssimo) 4%. 2 3 ou mais

Tabela 3: Infrações e correspondentes níveis

INFRAÇÃO

Item Descrição Nível

1 Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia e expresso
acordo do CONTRATANTE.

6

2 Caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras. 6

3 Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer in-
formações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços sem o
consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE

5

4 Utilizar  o  nome do  CONTRATANTE,  ou  sua  qualidade  de  CONTRATADA,  em
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de
visita, anúncios e impressos.

5

6 Deixar de relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do fiscal 3
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do contrato

7 Deixar de sujeitar-se à fiscalização do CONTRATANTE, que inclui o atendimento às
orientações do fiscal do contrato e a prestação dos esclarecimentos formulados.

4

8 Deixar de responsabilizar-se pelos produtos e materiais utilizados na contratação, as-
sim como substituir imediatamente qualquer material que não atenda aos critérios es-
pecificados neste termo.

6

9 Deixar de zelar pelas instalações do CONTRATANTE 3

10 Deixar de responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos pelos seus
empregados quando em serviço.

6

11 Deixar de responsabilizar-se pelos encargos trabalhista, fiscal e comercial, pelos se-
guros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da prestação do serviço.

6

12 Deixar de observar rigorosamente as normas regulamentadoras de segurança do tra-
balho.

6

13 Deixar de manter nas dependências do CONTRATANTE, os funcionários identifica-
dos e uniformizados de maneira condizente com o serviço, observando ainda as nor-
mas internas e de segurança.

2

14 Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, todas as condições
de habilitação e qualificação que permitiram sua contratação

6

15 Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail,  endereço e telefones
comerciais para fins de comunicação formal entre as partes.

2

16 Deixar de responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus prestado-
res de serviço e por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE e a
terceiros.

6

17 Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas as documentações determinadas
pelo fiscal do contrato para efeitos de atestar os serviços e comprovar regularizações.

4

18 Deixar de assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias para o
atendimento dos prestadores de serviço acidentados ou com mal súbito.

6

19 Deixar de relatar à CONTRATANTE toda e quaisquer irregularidades ocorridas, que 5
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impeça, altere ou retarde a execução do contrato, efetuando o registro da ocorrência
com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimento.

20 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a execução
do objeto.

5

21 Recusar fornecimento determinado pela fiscalização sem motivo justificado. 3

22 Retirar das dependências do TRE/AL quaisquer equipamentos ou materiais de consu-
mo sem autorização prévia.

3

23 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 6

Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA apresente justificativa razoável

e aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsiderado ou inserido

em uma categoria de menor gravidade.
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA - Catálogo de Serviços
(*) para fins de faturamento as tarefas de presente catálogo (Anexo I  - Catálogo de Serviços) só podem ser consideradas para quando

concluídas integralmente.

(**) deve a contratada, antes de realizar o faturamento, em condição preliminar ao Relatório Mensal de Atividades, enviar informe

que estabeleça correlação entre os serviços do presente catálogo e as tarefas previstas no Item 2.7.4 para conferência e atesto

preliminar por parte da fiscalização contratual.

Incidentes e Problemas
Usuário Comum

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Média Baixo Baixa

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Média Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Média Médio Média

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Baixa Baixo Baixa

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Média Médio Média

Correio Eletrônico Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de
correio compartilhadas 

Média Médio Média

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver tablets Baixa Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver impressora Média Baixo Baixa
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Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Baixa Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver scanner Média Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Média Baixo Baixa

Usuários e grupos Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Baixo Média

Incidentes e Problemas
Usuário Preferencial

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Alta Baixo Média

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Alta Baixo Média

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Alta Médio Alta

Correio Eletrônico Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio com-
partilhadas 

Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Alto Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver tablets Alta Baixo Média

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Alto Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver impressora Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Alta Baixo Média
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Estação de trabalho e equipamen-
tos Falha, analisar e resolver scanner Alta Baixo Média

Estação de trabalho e equipamen-
tos Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Alta Médio Alta

Usuários e grupos Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Médio Alta

Requisições de Serviço

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas
Prioridade

Usuário Co-
mum

Usuário Prefe-
rencial

Acesso de rede e dados Configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a rede wireless Normal Alta

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a dados (arquivos e pastas) Normal Alta

Acesso de rede e dados Orientar usuários quanto ao acesso de rede e dados Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar sistemas desenvolvidos Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos de escritórios Normal Alta

Aplicativos e aplicações Orientar usuários quanto ao uso de aplicativos e aplicações Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar antivírus Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos diversos Normal Alta

Correio Eletrônico Orientar usuários quanto ao uso e funcionalidades do correio eletrônico Normal Alta

Correio Eletrônico Configurar e disponibilizar caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio
compartilhadas Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar certificados digitais Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Eliminar dados de estação de trabalho utilizando ferramenta forense Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar estação de trabalho Normal Alta
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Estação de trabalho e equipamentos Configurar e disponibilizar evento online em aplicativo de videoconferência Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar agente de monitoramento Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar impressora Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar scanner Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar sistemas operacionais Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar tablets Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Orientar Usuários quanto ao uso dos Equipamentos Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Remanejar ou remover equipamentos Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Emitir laudo de equipamento Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Teste de periférico Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Acionar garantia de equipamento Normal Alta

Usuários e grupos Orientar Usuários quanto ao uso e funcionalidades de listas de distribuição e perfis Normal Alta

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar perfil de usuários e grupos no AD Normal Alta

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar senha Normal Alta

Assistência proativa Visita Técnica Alta Alta

Eventos
Categoria da Atividade Tarefa

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração de até meio período

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração em período integral

Apoio a Eventos Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL
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 15.2.8         Esse catálogo contém somente as atividades nas quais a CONTRATADA realizará as suas atividades no Serviço de

Atendimento ao Usuário. As outras atividades relativas aos outros setores da STI não estão elencadas neste catálogo.

 15.2.9        As alterações no catálogo de serviço e nos critérios de priorização serão efetivadas mediante apostilamento do contra -

to.

 15.2.10      As prioridades das Requisições de Serviço serão dadas a partir do perfil do usuário e do tempo que o chamado está

aberto sem resolução.

 15.2.11       Os critérios de Prioridade refletidos no Catálogo de Serviços são:

Impacto

Alto Médio Baixo

U
rg

ên
ci

a

A
lt

o Prioridade alta Prioridade alta Prioridade média

M
éd

ia Prioridade alta Prioridade média Prioridade baixa

B
ai

xa Prioridade média Prioridade baixa Prioridade baixa

Tabela de Classificação de Prioridade de Incidentes

 15.2.12       O impacto e a urgência são os dois critérios básicos para a classificação de Incidentes;

 15.2.13       Impacto – Classifica importância dos efeitos que determinado incidente, problema ou mudança podem vir a surtir no
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negócio.

 15.2.13.1 Alto – Pode afetar significativamente o negócio da instituição.

 15.2.13.2 Médio – Pode afetar moderadamente o negócio da instituição.

 15.2.13.3 Baixo – Pode afetar minimamente o negócio da instituição.

 15.2.14       Urgência – Determina quanto tempo a permanência de determinado incidente, problema ou mudança poder impactar

significativamente o negócio.

 15.2.14.1  Alta – Sugere a tomada de ação no menor tempo possível para restabelecimento dos serviços.

 15.2.14.2 Média – Sugere a tomada de ação de forma programada a fim de garantir que esta não mude seu estado para

Alta.

 15.2.14.3 Baixa – Pode ser previamente programada ou conforme disponibilidade.
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ANEXO II 

SOFTWARES

LICENÇAS DE VEEAM BACKUP &  REPLICATION

PRODUTO QUANTIDADE

Veeam Backup & Replication versão 10 ou superior 8

LICENÇAS DE VMWARE VSPHERE 

PRODUTO QUANTIDADE

Vmware vCenter Standard 02

Vmware vSphere Enterprise Plus 22

LICENÇAS TREND MICRO (ANTIVIRUS)

PRODUTO QUANTIDADE

Trend Micro Officescan 500

LICENÇAS DIVERSAS

SOFTWARE QUANTIDADE DE LICENÇAS

OFFICE 365 50

LICENÇAS WINDOWS 

PRODUTO QUANTIDADE

WINDOWS SERVER DATACENTER 10

WINDOWS  CALS 700
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LINUX

PRODUTO QUANTIDADE DE VMs

Redhat ou distribuição derivada 20

Ubuntu ou distribuição derivada 20

Anexo III 

 Lista de Sistema

Nome do Sistema Informações

SEI – Sistema Eletrônico de Informações https://sei.tre-al.jus.br

Sistema de Chamados Sistema Interno de Controle de Chamados
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ANEXO IV 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Eu,  ________________________________________________________,  inscrito(a)  sob

RG n.º _________________________ e CPF n.º _______________________, colaborador

da  empresa  __________________________,  estabelecida  no  endereço

_____________________________________,  inscrita  no  CNPJ/MF  com  o  n.º

______________________, em razão da execução das atividades previstas do contrato TRE/AL nº

____________, tomei conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do Tribunal

Regional  Eleitoral  de  Alagoas  -  TRE/AL  e  aceito  as  regras,  condições  e  obrigações  constantes  no

presente Termo.

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção

às informações restritas de propriedade exclusiva do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas, projetos,

especificações,  desenhos,  cópias,  diagramas,  fórmulas,  modelos,  amostras,  fluxogramas,  croquis,

fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios,

processos,  projetos,  conceitos  de  produto,  especificações,  amostras  de  ideia,  clientes,  nomes  de

revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções

e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.

3. Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência

formal e expressa do TRE/AL, das informações restritas reveladas.

4. Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores,

consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos

nas discussões,  análises,  reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços ao TRE/AL,

devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas

reveladas.
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5. Obrigo-me, perante o TRE/AL, informar imediatamente qualquer violação das regras de sigilo

estabelecidas  neste  Termo  que  tenha  ocorrido  por  sua  ação  ou  omissão,  independentemente  da

existência de dolo.

6. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data

da  assinatura  de  contrato  entre  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  -  TRE/AL  e  a

_____________________________.

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, assino-o.

Maceió, ____ de _________________ de 20___.

Assinatura: ______________________________________________
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ANEXO V 

TERMO DE VISTORIA

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Declaramos,  para  fins  de  participação  no  pregão  TRE/AL  nº  ______________,  que  a  empresa

______________________________________________, devidamente representada pelo Sr.

__________________________________________, CPF nº ______________________,

realizou vistoria técnica junto a este Tribunal Regional Eleitora de Alagoas,  tomando conhecimento

sobre o local onde deverá ser realizados os serviços contratados, como Centro de Processamento de

Dados; sobre os subsistemas de controle e operação das salas do CPD que hospedam os sistemas críticos

do  TRE/AL;  os  modelos  de  equipamentos  utilizados  pelo  TRE/AL;  a  topologia  de   rede  local  do

TRE/AL; os softwares de monitoramento e controle de ciclo de vida de chamados.

Maceió, ___ de _______________ de 20___.

Representante da licitante

Representante do TRE/AL
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ANEXO VI  

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

AO Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas– PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/20YY

Dados da Empresa
Razão Social:
CNPJ:
Endereço Eletrônico (e-mail):  
Tel/Fax:
Endereço:
Banco: Agência: C/C:

Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Contrato
Nome:
Função:
CPF:
Telefone/Fax:
Endereço Eletrônico (e-mail):

Item Descrição Valor Unitário
(R$)

Quantidade Valor total
(R$)

1 Unidade de Serviço Técnico -

UST

13.920

Obs 1. – Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como

impostos, taxas, fretes, garantias, serviços de instalação, salários, encargos sociais, fiscais e comerciais,

bem como quaisquer outros aplicáveis.

Obs. 2 – Declaramos de que a empresa possui todos os requisitos exigidos no edital e no termo de
referência para o cumprimento do objeto contratual.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2021.
À SEIC
 
Sra. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0956737, para fins

de ampliação de mercado, sem prejuízo às cotações já
efetivadas, encaminho Termo de Referência
atualizado 0959958, com a retirada do item 2.10.1.5, objeto de
questionamento.

Outrossim, cumpre-me informar que a contratação
pretendida é a primeira, deste tipo, realizada por este
Regional, não tendo, portanto, histórico de execução.

Todavia, a título de colaboração e paradigma, foi
utilizada como referência a execução de contrato similar do
TSE, no recorte de Alagoas, objeto do evento 0600337 parte
do Procedimento SEI nº 0007953-81.2018.6.02.8000.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 15/10/2021, 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
0959961 e o código CRC 11EACB21.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2021.
À SGO (c/c p GSAD p ciência),
Acuso ciência no despacho SGO (0959470) e deixo

de dar continuidade visto que GSAD já efetuou o
encaminhamento através do evento (0959818).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/10/2021, às 09:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959976 e o código CRC A28D27BE.

0006398-24.2021.6.02.8000 0959976v1
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E-mail - 0960036

Data de Envio: 
  15/10/2021 10:13:19

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

Para:
    contato@promaxima.com.br
    MARCOS.TAMBURU@SONDA.COM
    MARCIO.BARROS@LANLINK.COM.BR
    COMERCIAL@QUALYSERV-NE.COM.BR
    AUXILIADORA.CARVALHO@IVIA.COM.BR
    CONTABILIDADE@DSSNET.COM.BR
    ELMO.LACERDA@G4F.COM.BR
    FINANCEIRO@ILHASERVICE.COM.BR
    PAULO@SIGMA.COM.BR
    ALAMOINFORMATICA@GMAIL.COM
    CHIP@CHIPTECNOLOGIA.COM.BR
    LICITACOES@WLGRUPO.COM.BR
    TECHCOM@TECHCOMTECNOLOGIA.COM.BR
    CONTATO@MIGRUPO.COM.BR
    ADM@PRODUS.COM.BR
    MANOEL.ARAUJO@THS.INF.BR
    TEMPUZ@VANT.COM.BR
    JOELLFSILVA@GMAIL.COM
    CONTATO@LENATEC.COM.BR
    SHOW@SHOWTECNOLOGIA.COM.BR
    CONTATO@WYNTECH.INF.BR
    MIRIAM.COSSIO@GLOBALHITSS.COM
    ROSELIO@ESPACOY.COM.BR
    NEUZA.ZACCARDI@AMAZONCORP.COM.BR
    VENDAS@EQUILIBRIUMWEB.COM
    CONTADOR@DIGISYSTEM.COM.BR
    LICITACOES@GPNET.COM.BR
    LLEOI@STEFANINI.COM
    paulo@qualyxx.com.br
    licitacao@lotusdf.com.br
    contato@fontedeprecos.com.br
    contato@fontedepreco.com.br
    paulo@qualyxx.com
    luiz.santos@sonda.com
    william.bossa@sigma.com
    financeiro@sigma.com
    thais.amaro@g4f.com.br
    hotmachinetic@gmail.com
    luiz.santoss@sonda.com
    LICITACOES@LCS.COM.BR
    andre.balam@sigma.com.br

Assunto: 
  Atualização de TR (exclusão item 2.10.1.5

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em virtude de atualização de Termo de Referência relacionado à contratação de empresa para a
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, reencaminho o novo TR para possível apresentação ou retificação de
proposta, no prazo de 2 (dois) dias úteis.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.
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Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0959958_Termo_de_Referencia_UST_Proc_0007953_81_2018_ver20211015.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2021.
Ao Coordenador de Infraestrutura para

manifestação acerca do despacho 0959818.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 15/10/2021, às 11:03, 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
0960154 e o código CRC B67045C0.

0006398-24.2021.6.02.8000 0960154v1

Despacho STI 0960154         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 135



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 STI
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho STI 0960154, informo:
 

Quanto ao Item  11 dos Estudos Técnicos Preliminares
(doc. 0453437 do Processo SEI 0007953-
81.2018.6.02.8000):
 

Estava temporalmente correto.
Todavia, dado o decurso do tempo está

desatualizado.
O Recurso Planejado em sede de Plano de

Contratações de STIC para o exercício de 2021 - Item 01 -
 Serviços Técnicos Profissionais de TI, teve valor estimado
de R$ 856.505,00, Proposta orçamentaria de 2021, Apoio
tecnico e operacional de TIC, Código de classificaçao da fonte
de recurso: 3390.40.21.

De mesma sorte, há previsão, em sede de Proposta
Orçamentária de 2022 que, neste momento orçamentári é de
R$ 827.696,00, conforme consulta realizada hoje, no Sistema
SIGEPRO.

 
Quanto ao valor estimado pela SEIC (doc. 0959003):
 

De observar inicialmente que há variação de mais
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de 239% entre a maior e a menor cotação.
Outrossim, pelo histórico da licitação, há, via de

regra, redução entre o valor cotado (média da estimativa
SEIC) e o valor efetivamente praticado durante os lances e,
particularmente, o valor vencedor.

Por fim, entendo que tal análise, pode ser
prematura, e que mesmo que o valor que venha a se
efetivar seja, para um período de 12 meses, maior que o
recurso disponível poderá ser suprido, a priori, pelas
seguintes estratégias, a serem oportunamente empregadas:

 

1. Limitação das USTs demandadas ao limite orçamentário
existente;

2. Crédito Adicional a ser, oportunamente remanejado,
dentro de orçamento de TI ou, ainda com base no
histórico, de sobras orçamentárias de outros serviço para
além do Orçamento de TIC.

 
Respeitosamente.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 15/10/2021, às 11:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960170 e o código CRC BE921052.

0006398-24.2021.6.02.8000 0960170v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue manifestação da Coordenadoria de

Infraestrutura acerca das informações solicitadas por Vossa
Senhoria.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 15/10/2021, às 11:46, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960270 e o código CRC B09DCE6D.

0006398-24.2021.6.02.8000 0960270v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2021.
Com os esclarecimentos veiculados pela COINF, no

Despacho 0960170, devolvo os autos à análise da COFIN, em
atenção ao Despacho SGO 0959470.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/10/2021, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960555 e o código CRC F4D19CC7.

0006398-24.2021.6.02.8000 0960555v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2021.
À SGO,
Diante do despacho SAD (0960555) e da

manifestação COINF (0960170), retorno os autos para ciência
e providências necessárias.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/10/2021, às 09:09, 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
0960595 e o código CRC 7767C025.

0006398-24.2021.6.02.8000 0960595v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
À COFIN,
 
Senhor Coordenador,
 
1. A COINF apresentou propostas de adequação ao

projeto de contração de serviços de apoio de TIC, conforme
doc. 0960170, de forma que o valor estimado pudesse ser
amparado pelo previsão orçamentária 2022. Passamos a
manifestar-nos sobre tais proposições:

1.1. Limitação das USTs ao limite orçamentário
existente: Entendemos completamente viável, visto que
depende apenas de decisões internas do próprio TRE-AL;

1.2 Crédito Adicional a ser, oportunamente
remanejado, dentro de orçamento de TI : Em relação a 2022,
ententemos de difícil viabilidade, posto que o deficit está na
casa de 2 milhões de reais, valor bastante elevado para
crédito ou remanejamentos dada a dimensão do nosso
pequeno orçamento. Outro fator de dificuldade é formalizar,
no presente,  tal contrato contínuo, cuja continuidade
dependerá de um evento futuro razoavelmente incerto.

1.3 Com base no histórico, de sobras orçamentárias
de outros serviços para além do Orçamento de TIC: Também
não é razoável confiar em  históricos de sobras passadas para
garantir contratos futuros dessa monta.

2. Do que relatamos, ententemos ser viável apenas
a sugestão 1.1. Sendo assim, caso V.Sa. concorde, sugere-se a
readequação de USTs pela área gestora (com informação do
valor final), e retorno à SGO para pronunciamento sobre a
adequação orçamentária e reserva de crédito no que compete
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ao ano de 2021.
Respeitosamente.
 

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 18/10/2021, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 18/10/2021, às 14:09, 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
0960830 e o código CRC E2F285D9.

0006398-24.2021.6.02.8000 0960830v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
À SAD,
Diante do despacho SAD (0960555), encaminho

manifestação da SGO (0960830) para ciência e deliberação.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/10/2021, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960896 e o código CRC F39C8CF3.

0006398-24.2021.6.02.8000 0960896v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
Em face dos apontametos da SGO, no

Despacho 0960830, remeto os autos à STI, para revisão
do quantitativo de UST indicado no TR, como forma de
compatibilizar a estimativa da despesa com a respectiva
programação orçamentária.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/10/2021, às 21:54, 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
0961514 e o código CRC 0391C465.

0006398-24.2021.6.02.8000 0961514v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
Ao Coordenador de Infraestrutura para

manifestação acerca do despacho 0961514.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 19/10/2021, às 07:10, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961597 e o código CRC BE0473BD.

0006398-24.2021.6.02.8000 0961597v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho STI 0961597, indago se

correto o seguinte entendimento:
 

USTs projetadas = Previsão no Orçamento de TIC 2022 /
preço médio apurado pela SEIC; se correto o
entendimento temos:

 

USTs projetadas = R$ 827.696,00 / ( ( R$300,00 + R$
125,50 + R$ 212,75)/3) = 3.890 USTs

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 19/10/2021, às 13:22, 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
0961797 e o código CRC DADC2C4D.

0006398-24.2021.6.02.8000 0961797v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa para a

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, conforme especificações constantes do Termo de
Referência - 0941138, presente no processo 0007953-
81.2018.6.02.8000.

Após apresentação de estimativa de preço,
Despacho SEIC - 0959003, retornaram os autos a esta Seção
em virtude de exclusão da cláusula 2.10.1.5 do Termo de
Referência (TR atualizado - 0959958), o que poderia refletir
em possível alteração de custo.

Em virtude disto, encaminhamos correspondência
eletrônica a todos os potenciais fornecedores envolvidos, e-
mail SEIC - 0960036, com fornecimento de prazo para
encaminhamento ou retificação de proposta de preço, de 2
(dois) dias úteis.

Após transcorrido este prazo, devolvemos os autos
para continuidade do procedimento, ratificando o já exposto
no Despacho anterior, ressaltando que a empresa Ilha
Service, e-mail - 0961975, confirmou a manutenção do valor
proposto, inclusive quanto a possível redução no quantitativo
de USTs (3.500/4.000).

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/10/2021, às 15:22, 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
0961843 e o código CRC AFBA0DBC.

0006398-24.2021.6.02.8000 0961843v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue manifestação do Coordenador de

Infraestrutura, considerando que o número projetado de USTs
deve corresponder à previsão do orçamento 2022.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 19/10/2021, às 15:04, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961933 e o código CRC 54B3A625.

0006398-24.2021.6.02.8000 0961933v1
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Lisiana Cintra <lisiana.cintra@gmail.com>

Re: [seic] Atualização de TR (exclusão item 2.10.1.5 
1 mensagem

Lisiana Teixeira Cintra <lisianacintra@tre-al.jus.br> 19 de outubro de 2021 14:39
Responder a: lisianacintra@tre-al.jus.br
Para: lisianacintra@gmail.com

Prezada.

Mantemos a nossa proposta enviada, e estamos de acordo com as variações entre 3500 a 4000.

Atenciosamente 
Kenny Santana
Governo

     Visite: www.ilhaservice.com.br
     Rua Sete de Setembro, 16, Kobrasol
     São José - SC - CEP 88102-030
     Fone: (48) 3203 - 7100
___________________________________________________________________________ 

Em sex., 15 de out. de 2021 às 11:19, Lisiana Teixeira Cintra <lisianacintra@tre-al.jus.br> escreveu: 
Bom dia Kenny,
 
Você já nos enviaram proposta, estou encaminhando o TR atualizado caso a exclusão da cláusula possa reduzir o valor estimado.
 
Saudações,
 
Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL
 
 
 

From: Kenny Santana - ILHASERVICE <kenny.santana@ilhaservice.com.br> 
To: seic@tre-al.jus.br, lisianacintra@gmail.com 
Cc: Governo - ILHASERVICE <governo@ilhaservice.com.br> 
Date: Fri, 15 Oct 2021 11:09:16 -0300 
Subject: [seic] Atualização de TR (exclusão item 2.10.1.5 
 
Bom dia, 
 
Vimos por meio deste, solicitar esclarecimentos acerca do Pedido de Orçamento, conforme segue: 
 
Antes de lhe enviar o orçamento, poderia me responder a estas perguntas, por favor? 
 
1) Trata-se de orçamento para renovação contratual ou nova contratação? 
 
2) Existe contrato semelhante vigente? Se sim, com qual empresa, qual o valor atual do contrato e sua vigência? 
 
3) Você já possui um termo de referência? Poderia me enviar, por favor?   
 
4) Há possibilidade de sugerirmos alterações no termo de referência? 
 
5) Quais são as qualificações técnicas da empresa exigidas para a participação?   
 
6) Em caso de novo edital, qual a previsão para lançamento? 
 
7) Será pregão eletrônico ou presencial? 
 
Atenciosamente. 
 
Obrigado.
Kenny Santana
Governo
 
     Visite: www.ilhaservice.com.br
     Rua Sete de Setembro, 16, Kobrasol
     São José - SC - CEP 88102-030
     Fone: (48) 3203 - 7100
__________________________________________________________________
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
Em atenção ao Despacho COINF 0961797, devolvo

os autos à SEIC, em vista do pedido de esclarecimentos
formulado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/10/2021, às 15:29, 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
0961976 e o código CRC F3A4723F.

0006398-24.2021.6.02.8000 0961976v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Revendo o Despacho SAD 0961976, solicito a Vossa

Senhoria avaliar, junto à COINF, a estimativa de UST
projetada para a contratação, no sentido de compatibilizar os
quantitativos ao suporte orçamentário assinalado pela
SGO/COFIN, ou, em caso negativo, indicar, desde já, os
remanejamentos devidos para atender ao montante que se
fizer necessário.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/10/2021, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962053 e o código CRC 85FFDF80.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
À SAD,
 
Em atenção ao determinado no Despacho SAD -

 0961976, entendemos que o raciocício da COINF está correto
- 0961797, com equívoco no valor unitário estimado da UST,
que corresponde a R$ 212,75 (duzentos e doze reais e setenta
e cinco centavos), totalizando, 3.890 USTs, R$ 827.597,50
(oitocentos e vinte e sete mil quinhentos e noventa e sete
reais e cinquenta centavos), a seguir:

Empresa Qtde Valor
unitário total

Ilha Service
3.890

R$ 300,00 R$ 1.167.000,00
Capgemini – TCE/AL R$ 125,50 R$ 488.195,00

Valor médio R$ 212,75 R$ 827.597,50
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/10/2021, às 16:12, 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
0962055 e o código CRC A5B543CD.
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1. 2 – DO OBJETO

      Contratação de empresa para a 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência e as condições estabelecidas.

TERMO DE REFERÊNCIA

 1 Do Objeto

 1.1 Contratação de empresa para a prestação continuada de serviço especializado de su-

porte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de Unidades de Serviço Técni-

co – USTs,  em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral

de Alagoas - TRE/AL –, conforme as especificações contidas no presente Termo de Re-

ferência.

 2 Justificativa

 2.1 A Secretaria de Tecnologia da Informação – STI – é área técnica dentro do Tribunal

Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL – responsável pela gestão, controle e manuten-

ção de todos os processos de trabalho relacionados a Tecnologia da Informação, bem

como do setor de atendimento ao usuário que apoia a instituição na resolução de proble-

mas e necessidades referentes a equipamentos e sistemas utilizados pelo TRE/AL.

 2.2 No que tange à forma de contratação, adotou-se, como unidade de pagamento, a Uni-

dade de Serviço Técnico – UST –, unidade de medida criada para mensurar o custo de

execução de uma atividade, por um técnico capacitado, baseando-se no tempo gasto e na

complexidade para realização da atividade.
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 2.3 A escolha dessa unidade de medida teve como fundamentos: a aplicação das melho-

res práticas de mercado, a garantia da transparência na contratação e na execução das

atividades, e o foco na produtividade e na qualidade dos serviços prestados. A adoção

dessa métrica também teve como objetivo, em termos práticos, a contratação de presta-

ção de serviços que fossem pagos de acordo com as necessidades do Tribunal.

 2.4  A  escolha  da  métrica  supracitada  reforçou-se,  ainda,  pelo  teor  do  Acórdão

2.471/2008 – Plenário TCU, que orienta sobre a Terceirização de Tecnologia da Informa-

ção na Administração Pública Federal, ressaltando que a contratação do tipo de objeto

pretendido não pode ser caracterizada exclusivamente como fornecimento de mão de

obra, devendo ser considerada unicamente a prestação de serviços.

 2.5 Ainda para aquela contratação, como forma de quantificar o número de USTs que se

pretendia contratar, a STI, com base no trabalho de mapeamento de processos conduzido

pelo órgão e boas práticas adotadas em outros Órgãos da Administração Pública Federal,

estabeleceu lista de serviços, cujo detalhamento levou à obtenção do número estimado

de unidades necessárias para cumprimento do objetivo proposto por esta contratação.

Inicialmente, para a implantação do serviço, estimou-se o quantitativo de 13.920 USTs.

Todavia, dada a restrição orçamentária e dentro do que determinado pela Administração

do Tribunal na instrução do autos do Procedimento SEI nº  0006398-24.2021.6.02.8000

este quantitativo foi revisado e limitado, para os fins da contratação, em 3.890 USTs

para realização dos atendimentos aos chamados, dos atendimentos às Sessões do Plená-

rio do TRE/AL e solicitações de serviço que a equipe técnica da STI determinasse como

necessárias para acelerar a implantação ou bom funcionamento de outros serviços.

 2.6 Neste contexto, tomou-se por referência a execução de serviços similares do Contra-

to TSE nº 16/2015 – Infraestrutura, no recorte Alagoas, até que haja tempo para o ama-

durecimento dos trabalhos desenvolvidos pela unidade, com consequente aprimoramento

de processos, padrões de trabalho e políticas internas.
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 2.7 Dos Serviços 
 2.7.1 O objeto pretendido consiste na contratação de prestação continuada de servi-

ço de suporte técnico especializado de TI ao usuário do TRE/AL mediante o uso de

Unidade de Serviço Técnico – UST – como métrica de aferição e faturamento dos

serviços prestados, gerando contrato com empenho estimativo a ser consumido me-

diante demanda.

 2.7.2 O serviço será realizado mediante a abertura de Ordens de Serviço faturadas

mensalmente.

 2.7.3 O SERVIÇO é composto de TAREFAS de suporte técnico que compõem as

rotinas do Serviço de Atendimento ao Usuário.

 2.7.4 Cada TAREFA, por sua vez, possui um custo medido em UST, sendo aplicado

para cada um dos tipos de tarefas de suporte de 1º e 2º níveis, conforme os valores

estipulados por cada tarefa listadas abaixo:

Tarefa Quantidade de USTs
Registro Registro e classificação de chamados 1

Requisi-
ção  de
Serviço

Atendimento de requisição de serviço de priorida-
de normal

2

Atendimento de requisição de serviço de priorida-
de alta

4

Problema
ou  Inci-
dente

Resolução de incidente de prioridade baixa 2
Resolução de incidente de prioridade média 3
Resolução de incidente de prioridade alta 4

Evento

Assistência a evento de duração de até meio perí-
odo

10

Assistência a evento de duração em período inte-
gral

20

Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL 20
 2.7.5 Para os fins de entendimento do item anterior,  evento de até meio-

período são aqueles com duração não superior a 04 (quatro) horas; eventos de dura-

ção em período integral são eventos com duração de até 10 (dez) horas, já contabi-

lizado o horário dedicado ao intervalo intra-jornada.
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2. Dos Papéis
 2.7.6 Gestor do Contrato: (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): ser-

vidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução

contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato respon-

sabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art.

67, da Lei nº 8.666/93;

 2.7.7 Preposto: representante da CONTRATADA perante o TRE/AL, com indica-

ção formal, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais

questões legais e administrativas referentes ao andamento contratual, além de aten-

der as recomendações do Gestor na execução do contrato;

 2.7.8 Fiscal do Contrato: (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): ser-

vidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto

do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para fis-

calizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução;

 2.7.9 Usuários: São todas as pessoas que trabalham no Tribunal e todo cidadão que

solicitar um apoio para um serviço disponibilizado no Catálogo de Serviços ou in-

formar falha, incidente ou problema em um serviço ou equipamento administrado

pela STI;

 2.7.10 Usuários Preferenciais: São os usuários que requerem maior atenção no tem-

po de respostas as requisições de serviço, incidentes e problemas. São eles: 

 2.7.10.1 Presidente, Vice-Presidente e Corregedor;

 2.7.10.2 Membros do Pleno;

 2.7.10.3 Diretor-Geral;

 2.7.10.4 Secretários.

 2.8 Das Equipes de Suporte Técnico
 2.8.1 A CONTRATADA deverá dispor de Equipes de Suporte Técnico capacitadas

a atender as demandas e atividades previstas pelos processos de: Gerenciamento de

Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Cumprimento de Requisições e Gerencia-
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mento de Configuração de Ativos e Serviços. 

 2.8.2 As equipes de suporte deverão ser categorizadas da seguinte forma:

 2.8.2.1 Equipe de Suporte de 1° Nível

 2.8.2.1.1 Responsável direto pelo recebimento de demandas por meio dos ca-

nais de atendimento e primeiro nível de suporte ao usuário de TI do TRE/AL.

Caso necessário,  estes  profissionais  poderão  realizar  atividades  de  atendi-

mento a requisições e resolução de incidentes e  problemas,  independente-

mente de sua complexidade, desde que suportadas por roteiros/scripts conti-

dos na base de conhecimento.

 2.8.2.1.2 Dada a complexidade da atividade, o profissional atuando nesta equi-

pe deve ter experiência mínima de 01 (um) ano de atuação na área de atendi-

mento a usuários de TIC, na atividade de “Help Desk de TI” ou de “suporte

técnico de TI” ou função com nomenclatura similar; Ensino Superior comple-

to.

 2.8.2.2 Equipe de Suporte de 2° Nível 

 2.8.2.2.1 Responsável direta por atuar como segundo nível de suporte ao usuá-

rio de TI do TRE/AL, sendo capaz de realizar atividades de maior complexi-

dade. Deverá estar apta a dar suporte a todos os itens do Catálogo de Servi-

ços, sendo capaz de atender presencialmente tanto o usuário comum quanto o

usuário preferencial do TRE/AL, demonstrando proficiência técnica e habili-

dades de comunicação oral e escrita em língua portuguesa.

 2.8.2.2.2 Dada a maior complexidade da atividade, o profissional atuando nesta

equipe deve ter experiência mínima de  2 (dois) anos de atuação na área de

atendimento aos usuários de TIC, ou na atividade de “suporte técnico de TI”,

ou função com nomenclatura similar; Ensino Superior completo.

 2.9 Da Central de Serviços (Service Desk)

 2.9.1 Com base no conjunto de boas práticas, o CONTRATANTE busca atender às

necessidades de negócio do órgão pelo aumento da qualidade dos seus serviços de TI
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que serão baseados na Central  de Serviços e nos Acordos de Níveis de Serviços

(ANS ou SLA).

 2.9.2 O propósito da Central de Serviços (Service Desk) é ser o único ponto de con-

tato entre os usuários e os serviços prestados pela TI do CONTRATANTE. Por meio

da Central de Serviços os usuários deverão ser capazes de:

 2.9.2.1 Informar a ocorrência de Incidentes;

 2.9.2.2 Requisitar informações referentes a chamados, sistemas, softwares e

serviços prestados pela STI e contidos no Catálogo de Serviço;

 2.9.2.3 Realizar Requisições de Serviços;

 2.9.2.4 Requisitar atendimentos relativos a serviços e processos associados a

Configuração, Incidentes e Problemas que a Secretaria de TI realiza, sendo que:

 2.9.2.4.1 Gerenciamento de Incidentes – é o processo responsável em tratar

das interrupções não planejadas, da redução da qualidade de um serviço de TI

e falhas em itens de configuração;

 2.9.2.4.2 Gerenciamento de Problemas – é o processo responsável pelo geren-

ciamento do ciclo de vida de todos os problemas. Referência: o ITIL –Infor-

mation Technology Infrastruture Library --  v3 define “problema” como a

causa raiz de um ou mais incidentes.

 2.9.2.4.3 Gerenciamento de Configuração – é a atividade na qual se identifi-

ca, controla,  registra, audita e verifica os serviços e itens de configuração

(IC) para garantir sua integridade e configurações necessárias para controlar

os serviços.

 2.10 Dos Requisitos de Infraestrutura para a Central de Serviços
 2.10.1 Os usuários deverão ser capazes de entrar em contato com a Central de Serviços,

pelo menos, por meio dos seguintes Canais de Comunicação:

 2.10.1.1 meio telefônico, por meio de números a serem disponibilizados pelo

TRE/AL;

 2.10.1.2 formulário de abertura de requisições e aviso de incidentes e proble-
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mas disponível na ferramenta de gerenciamento de serviços de TI já em produção

no TRE/AL e em uso pelos usuários dos serviços;

 2.10.1.3 chat em ferramenta de comunicação e colaboração institucional ou ou-

tros meios que venham a ser disponibilizados pelo TRE/AL;

 2.10.1.4 E-mail;

 2.10.1.5 ChatBot para atendimento a usuários, a ser disponibilizado pela CONTRA-

TADA, com integração com o WhatsApp, com o portal de atendimento já dispo-

nibilizado pelo TRE/AL aos usuários dos serviços de TI e ferramenta de comuni-

cação e colaboração institucional do TRE/AL.

 2.10.2 A CONTRATADA utilizará a ferramenta de gerenciamento de serviços de TI já

em produção no TRE/AL e em uso pelos seus usuários e equipes de TI.

 2.10.3 A CONTRATADA será responsável por adaptações, evoluções, atualizações, in-

tegrações com outras bases, sistemas e aplicativos, e demais necessidades técnicas,

identificadas pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, com vistas a manter a

adequação da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI e de seus respectivos

plugins ou módulos para viabilizar fluentemente as atividades da CONTRATADA.

 2.10.4 A CONTRATADA deverá obrigatoriamente realizar as seguintes atividades em

relação a central de serviços:

 2.10.4.1 Receber todas as demandas de usuários e da equipe de TI do CONTRA-

TANTE;

 2.10.4.2 Registrar de forma detalhada todos os incidentes e requisições de servi-

ços oriundos dos usuários, pelos meios de comunicação suportados pela Central

de Serviços;

 2.10.4.3 Realizar a categorização e priorização das requisições, incidentes e pro-

blemas adequadamente, de acordo com o Catálogo de Serviços; 

 2.10.4.4 Envidar esforços para resolver incidentes e requisições de serviços no

primeiro contato com o usuário e de maneira eficiente, ou seja, no menor tempo

possível, identificando com tempestividade a necessidade de escalação do atendi-

mento para outra equipe de suporte técnica mais bem capacitada;
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 2.10.4.5  Realizar, quando necessário, a escalação de incidentes e requisições de

serviços para as equipes de suporte adequadas;

 2.10.4.6 Manter os usuários informados sobre o progresso do atendimento das soli-

citações, registrando adequadamente o andamento dos chamados na ferramenta

de gerenciamento de serviços de TI, ou seja, documentando as informações soli-

citadas e registrando as informações fornecidas, e retornando ligação ao usuário,

quando exigido ou necessário, para informar sobre o atendimento da requisição

ou resolução do problema ou incidente, conforme procedimentos a serem defini-

dos pelo TRE/AL;

 2.10.4.7 Realizar o fechamento de todos os incidentes resolvidos, requisições de

serviços e outros chamados.

 2.10.5 A CONTRATADA se compromete a disponibilizar, até o fim da execução do

Plano de Inserção, esses requisitos dentro de prazo acordado para início da prestação

dos serviços contratados.

 2.11 Dos Cumprimentos de Requisição 

 2.11.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 

 2.11.1.1 Disponibilizar aos usuários informações sobre todos os serviços que

estão disponíveis, assim como os procedimentos necessários para solicitar tais

serviços;

 2.11.1.2 Fornecer aos usuários um canal pelo qual possam solicitar e receber

serviços padronizados, através de processos de autorização e qualificação prede-

finidos;

 2.11.1.3 Realizar todas as requisições de serviço de acordo com os processos

definidos pelo CONTRATANTE, prevendo:

 2.11.1.3.1 Possibilitar que todas as requisições sejam registradas, contro-

ladas, coordenadas, promovidas e que todo seu ciclo de vida seja realizado

através de ferramenta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.11.1.3.2 Realizar a análise dos meses anteriores das requisições de ser-
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viço para que se tenha uma estimativa mais precisa para que o CONTRA-

TANTE possa realizar a ordem de serviço das tarefas que serão autorizadas

previamente;

 2.11.1.3.3 Possibilitar o rastreamento de uma requisição através do seu

status;

 2.11.1.3.4 Utilizar os critérios previamente definidos e acordados com o

CONTRATANTE na determinação das suas prioridades;

 2.11.1.3.5 Possibilitar que os usuários possam realizar requisições de ser-

viços predefinidos através de quaisquer dos canais de comunicação definidos.

 2.11.1.4 Todos os serviços previamente disponibilizados em portal deverão ter

sua descrição detalhada e o tempo estimado necessário para conclusão do seu

atendimento.

 2.11.1.5 Utilizar um Modelo de Requisição de Serviços definido e acordado

com o CONTRATANTE, que deve conter no mínimo as seguintes informações:

 2.11.1.5.1 Número de referência único;

 2.11.1.5.2 Categorização da requisição;

 2.11.1.5.3 Urgência da requisição;

 2.11.1.5.4 Impacto da requisição;

 2.11.1.5.5 Priorização da requisição;

 2.11.1.5.6 Dia e hora de registro;

 2.11.1.5.7 Identificação da pessoa ou equipe de suporte técnico que reali-

zou a requisição;

 2.11.1.5.8 Identificação do canal de comunicação utilizado na notificação

do incidente (portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem

eletrônica em ferramenta de comunicação e colaboração do TRE/

AL, etc.);

 2.11.1.5.9 Identificação do canal de comunicação utilizado na notificação

do incidente (portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem
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eletrônica em ferramenta de comunicação e colaboração do TRE/

AL, etc.);

 2.11.1.5.10 Nome, departamento, telefone e localidade do usuário solici-

tante;

 2.11.1.5.11 Descrição da requisição;

 2.11.1.5.12 Status da requisição;

 2.11.1.5.13 Item de Configuração (IC) relacionado;

 2.11.1.5.14 Pessoa ou equipe de suporte técnico para o qual a requisição

foi alocada;

 2.11.1.5.15 Registro das atividades realizadas para atender a requisição e

quando ocorreram;

 2.11.1.5.16 Data e hora da conclusão;

 2.11.1.5.17 Data e hora de encerramento.

 2.11.1.6 Utilizar, em todas as atividades inerentes a uma requisição, o Catálogo de

Serviços;

 2.11.1.7 Utilizar de forma adequada o SLA definido pelo CONTRATANTE para

atender uma requisição. Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADA, poderão

solicitar a revisão dos requisitos, das tarefas e dos prazos para o cumprimento de

uma requisição, caso algum dos eventos a seguir venha a ocorrer:

 2.11.1.7.1 Aumento ou redução dos Itens de Configuração associ-

ados aos serviços de TI envolvidos na requisição;

 2.11.1.7.2 Inserção,  alteração ou remoção de alguma tecnologia

utilizada pelos serviços de TI envolvidos na requisição.

 2.11.1.8 Todos os serviços solicitados e que não estejam previamente contidos no

Catálogo de Serviços deverão ser submetidos ao Processo de Mudança para devi-

da adequação do Catálogo.
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 2.12 Do Gerenciamento de Incidentes
 2.12.1 A CONTRATADA deverá envidar esforços para que, no caso da ocorrência

de um Incidente, os serviços possam ser restabelecidos a sua operação normal o mais

rápido possível, minimizando o impacto ao negócio e garantindo que os Acordos de

Níveis de Serviço (ANS) sejam mantidos.

 2.12.2 A CONTRATADA deverá realizar a priorização de Incidentes de forma que

esteja alinhada com as necessidades de negócio, que devem ser previamente aponta-

das pelo CONTRATANTE.

 2.12.3 A CONTRATADA deverá registrar todos os incidentes, independentemente

do meio pelo qual este foi detectado ou registrado.

 2.12.4 A CONTRATADA deverá garantir a capacitação adequada das Equipes Téc-

nicas de Suporte para que estas possam, através de atividades proativas e sempre que

possível,  identificar,  informar e registrar incidentes antes mesmo que estes sejam

percebidos pelos usuários.

 2.12.5 A CONTRATADA deverá prover mecanismo no processo de Gerenciamento

de Incidentes de forma que seja possível, a critério do CONTRATANTE, determinar

quais serão as pessoas notificadas na ocorrência de determinados tipos de incidentes.

 2.12.6 A CONTRATADA deverá garantir que todo o processamento e manipulação

de Incidentes esteja alinhado com os critérios de urgência e disponibilidade definidos

no Catálogo de Serviços.

 2.12.7 Garantir que todos os incidentes sejam armazenados e gerenciados por meio

da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI.

 2.12.8 Utilizar modelo padronizado de classificação de incidentes que seja consis-

tente e de fácil entendimento com a tabela de Classificação de prioridade do Inciden-

tes e o Catálogo de Serviço.

 2.12.9 Possibilitar que a base de dados de incidentes seja auditada a qualquer tempo

e sem aviso prévio do CONTRATANTE, a fim de verificar se os registros de inci-

dentes estão categorizados de forma correta.

 2.12.10 Garantir que todos os incidentes sejam classificados de acordo com os crité-
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rios de priorização e escalação definidos no Catálogo de Serviços.

 2.12.11 Utilizar um Modelo de Incidente que defina previamente quais os passos de-

vem ser seguidos na manipulação de Incidentes e ter no mínimo as seguintes infor-

mações:

 2.12.11.1 Número de referência único;

 2.12.11.2  Categorização do Incidente;

 2.12.11.3  Urgência do Incidente;

 2.12.11.4  Impacto do Incidente;

 2.12.11.5  Priorização do Incidente – Deverá ser automática levando em conta a

urgência e impacto do incidente;

 2.12.11.6  Dia e hora de registro;

 2.12.11.7  Identificação da pessoa ou Equipe de Suporte Técnico que registrou o

incidente;

 2.12.11.8  Identificação do canal de comunicação utilizado na notificação do in-

cidente (portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem eletrônica em ferra-

menta de comunicação e colaboração do TRE/AL, etc.);

 2.12.11.9 Nome, Departamento, Telefone e localidade do usuário solicitante;

 2.12.11.10 Descrição dos Sintomas;

 2.12.11.11 Status do Incidente (Aberto, Em Andamento, Encerrado, etc);

 2.12.11.12 IC(s) relacionado;

 2.12.11.13 Pessoa ou Equipe Técnica de Suporte para o qual o Incidente foi alo-

cado;

 2.12.11.14 Registro das Atividades realizadas para resolver o incidente e quando

ocorreram.

 2.12.12 Realizar a categorização de todos os incidentes de forma adequada, a fim de

garantir uma sólida avaliação de tendência. As categorizações deverão conter, pelo

menos, as seguintes informações:

 2.12.12.1 Localidade Impactada;
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 2.12.12.2 Serviço Impactado;

 2.12.12.3 Sistema Impactado;

 2.12.12.4 Aplicação Impactada;

 2.12.13 Possibilitar que todos os incidentes possam ser rastreados através de seu ciclo

de vida, garantindo o conhecimento do status atual do incidente, que minimamente

poderá ser:

 2.12.13.1 Aberto ou Ativo;

 2.12.13.2 Em andamento ou Em atendimento;

 2.12.13.3 Resolvido;

 2.12.13.4 Encerrado ou Concluído.

 2.12.14 Realizar um processo de investigação e diagnóstico de incidentes que con-

temple minimamente as seguintes atividades:

 2.12.14.1  Busca pelo entendimento exato do que está acontecendo de errado ou

do que está sendo solicitado pelo usuário;

 2.12.14.2 Definir corretamente a ordem cronológica dos eventos;

 2.12.14.3 Confirmar a extensão do impacto do incidente incluindo o tipo e o nú-

mero de usuários afetados;

 2.12.14.4 Identificar quaisquer outros eventos que possam estar relacionados ou

eventualmente contribuindo para a ocorrência do incidente;

 2.12.14.5 Realizar em base de conhecimento, a busca por ocorrências de inci-

dentes ou problemas anteriores, que sejam similares ao incidente em questão;

 2.12.14.6 Avaliar se o incidente já se encontra em Bases de Dados de Erros Co-

nhecidos (BDEC);

 2.12.14.7  Possibilitar a associação do Incidente com Problema, caso seja neces-

sário.

 2.12.15 Enviar todos os incidentes não resolvidos à Equipe de Suporte Técnico da

CONTRATADA, que envidará todos os esforços a fim de atender a demanda do

usuário através do telefone. Caso o incidente necessite ser escalado para outra equi-
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pe, o usuário deverá ser devidamente informado desta operação.

 2.12.16 Realizar a escalação de Incidentes, a ser realizado através das equipes, de for-

ma que não ultrapasse o SLA definido pelo CONTRATANTE;

 2.12.17 Possibilitar que o Processo de Gerenciamento de Incidentes garanta que todos

os incidentes, independente do meio pelo qual foram registrados, possam ser auto-

maticamente escalados à Equipes de Suporte previamente especificados e/ou ainda

automaticamente notificados a determinado grupo de pessoas através de e-mail;

 2.12.18 Garantir o registro histórico de todas as ações realizadas em quaisquer níveis

do processo de investigação e diagnóstico de um incidente;

 2.12.19 Garantir que todos os incidentes sejam submetidos para avaliação de satisfa-

ção do usuário no seu encerramento;

 2.12.20 Garantir que todos os incidentes resolvidos, mas que não tiveram sua causa

raiz identificada, sejam encaminhados para o Gerenciamento de Problemas.

 2.13 Do Gerenciamento de Problemas

 2.13.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá:

 2.13.1.1 Buscar formas de prevenir a ocorrência de problemas que possam ge-

rar incidentes.

 2.13.1.2 Envidar esforços para eliminar a recorrência de incidentes.

 2.13.1.3 Buscar a minimização do impacto de incidentes que não possam ser

evitados.

 2.13.1.4 Agir preferencialmente de forma proativa na identificação e na solu-

ção de problemas, idealmente antes que outros incidentes relacionados a estes

possam ocorrer novamente.

 2.13.1.5 Revisar incidentes categorizados com prioridade alta, a fim de identi-

ficar sua causa raiz e definir as ações necessárias para que eles não ocorram no-

vamente.

 2.13.1.6 Realizar periodicamente a revisão dos registros de incidentes e opera-
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ções de manutenção, buscando a identificação de atividades, comportamentos e

tendências que possam identificar a existência de um problema.

 2.13.1.7 Realizar periodicamente a revisão dos registros de eventos de Itens de

Configuração – IC –, buscando a identificação de eventos de aviso ou exceção

que possam identificar a existência de um problema.

 2.13.1.8 Garantir que atividades reativas e proativas busquem a identificação

da causa raiz dos problemas, associando-a às prováveis causas de incidentes para

que estes não se tornem recorrentes.

 2.13.1.9 Fornecer pelo menos um Modelo de Problema que defina previamente

quais passos devem ser seguidos na manipulação de problemas para ser seguido

dentro da ferramenta de gestão.

 2.13.1.10 Criar uma Base de Dados de Erros Conhecidos – BDEC – para regis-

trar as eventuais soluções de contorno ou resolução associadas a incidentes e pro-

blemas.

 2.13.1.11 Garantir que todos os problemas tratados sejam detalhadamente regis-

trados na BDEC (Base de Dados de Erros Conhecidos);

 2.13.1.12 Utilizar um modelo de categorização de problemas que será aprovado

pela equipe técnica do CONTRATANTE e levará em conta as seguintes variá-

veis:

 2.13.1.12.1 Se o sistema pode ser recuperado antes de ser substituído;

 2.13.1.12.2 Qual o custo envolvido associado às atividades de recuperação

ou substituição;

 2.13.1.12.3 Qual o nível de conhecimento técnico que será necessário para

solucionar o problema;

 2.13.1.12.4 A quantidade de tempo necessária para solucionar um proble-

ma;

 2.13.1.12.5 Qual é a extensão do problema.
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 2.14 Do Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço
 2.14.1  A equipe técnica da CONTRATADA deverá:

 2.14.1.1 Considerar que são Itens de Configuração (IC) todos os ativos de ser-

viço que sejam necessários para realizar a entrega de um serviço de TI como, por

exemplo, hardware, software, Catálogo de Serviços e documentação de proces-

sos.

 2.14.1.2 Manter, através de ferramenta de gerenciamento de serviços de TI, in-

formações atuais e históricas de serviços e Itens de Configuração (IC).

 2.14.1.3 Possibilitar que qualquer mudança no estado de algum Item de Confi-

guração seja automaticamente percebida.

 2.14.1.4 Garantir que qualquer operação de adição, remoção, modificação ou

substituição de Itens de Configuração (IC) ou de quaisquer configurações e/ou de

componentes associados a estes, sigam processo de documentação e controle a

ser criado pela CONTRATADA em parceria com o CONTRATANTE;

 2.14.1.5 Garantir que a adição, remoção, modificação ou substituição de Itens

de Configuração (IC), ou de suas características e/ou de componentes associados

a estes, possam ser automaticamente atualizados e registrados por meio de ferra-

menta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.14.1.6 Possibilitar que a Solução de Gestão possa encaminhar informações

de mudança de estado dos serviços e itens de Configuração (IC), que necessitem

de tratativa adequada pelos processos de Gerenciamento de Incidentes e Proble-

mas;

 2.14.1.7 Garantir que todo o histórico de configuração de quaisquer Itens de

Configuração (IC), considerados relevantes pelo CONTRATANTE, seja mantido

em base de dados que poderá ser alimentada automaticamente ou manualmente

através da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.14.1.8 Sugerir ao CONTRATANTE intervenções nos Itens de Configuração

(IC) que possam reduzir custos ou otimizar o desempenho dos serviços prestados
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pela STI;

 2.14.1.9 Utilizar as informações coletadas sobre os Itens de Configuração (IC)

que tornem o seu gerenciamento mais proativo do que reativo;

 2.14.1.10 Estabelecer níveis de controle dos Itens de Configuração (IC) que pos-

sibilitem sua rastreabilidade e auditoria pelo CONTRATANTE;

 2.14.1.11 Garantir que qualquer configuração lógica anterior a uma mudança re-

alizada em um IC possa ser recuperada, a qualquer tempo;

 2.14.1.12 Todos os IC devem estar logicamente identificados na ferramenta de

gerenciamento de serviços de TI com, no mínimo, os seguintes atributos:

 2.14.1.12.1 Identificador Único;

 2.14.1.12.2 Tipo de IC;

 2.14.1.12.3 Nome/Descrição;

 2.14.1.12.4 Versão.

 2.15 Do Atendimento a Sessões e Eventos do Tribunal 
 2.15.1 A CONTRATADA deverá realizar todo o atendimento aos eventos e às sessões

ordinárias e extraordinárias do Tribunal, nas quais realizará o apoio a todos os mem-

bros,  servidores,  membros  auxiliares  e  colaboradores  que  estão  participando  do

evento ou da sessão, quanto a:

 2.15.1.1 Informações e Dúvidas: de sistemas, softwares instalados nos microcom-

putadores e notebooks, multifuncionais, rede wireless e cabeada.

 2.15.1.2  Instalação de equipamentos de TI para uso no plenário;

 2.15.1.3 Troca de microcomputadores e notebook por defeito ou falha;

 2.15.1.4 Ajuda aos usuários para realizarem atividades em softwares e sistemas dis-

ponibilizados pelo Tribunal;

 2.15.1.4.1 As listas de softwares e aplicativos estão nos anexos II e III;

 2.15.1.5 Apoio na realização da transmissão da sessão via internet, quando houver.

 2.15.2 A equipe que atenderá aos eventos e às sessões deverá permanecer em tempo in-
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tegral no recinto em que as atividades estão ocorrendo, durante todo o período de re-

alização das sessões ou eventos;

 2.15.3 Os registros dos atendimentos durante as sessões e ou eventos não deverão cons-

tar na lista de atendimentos para faturamentos, uma vez que a atividade da sessão co-

brirá todos os atendimentos a ela associados.

 2.15.4 As sessões ou eventos poderão ser realizadas nos períodos matutino, vespertino

e noturno;

 2.15.5 As sessões ordinárias são realizadas pelo menos duas vezes ao mês;

 2.15.6 As sessões extraordinárias podem ser marcadas de uma sessão para o próximo

período do dia ou para o dia seguinte, dependendo da necessidade do Tribunal.

 2.16 Do Acordo de Níveis de Serviços (ANS ou SLA)
 2.16.1 A medição da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA será feita

por meio da tabela dos Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimen-

to a Chamados, cujo resultado comporá o valor mensal a ser pago no período de

prestação dos serviços.

 2.16.2 As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de Serviços – ANS se referem a

fatos cotidianos da execução do contrato, não isentando a CONTRATADA das de-

mais responsabilidades ou sanções legalmente previstas.

 2.16.3 Em acordo entre as partes, os procedimentos de metodologia de avaliação duran-

te a execução contratual poderão ser alterados, desde que o novo sistema se mostre

mais eficiente que o anterior, não implique em prejuízos para a CONTRATADA e re-

flita a maturidade do ambiente computacional do CONTRATANTE e atenda a orien-

tação do Egrégio Tribunal de Contas da União em seu Acórdão nº 717/2010-Plená-

rio, item 9.3.5), abaixo:

 2.16.3.1 “determinação  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  para

que, em atenção ao “caput” dos arts. 3º e 41, e art. 54, §1º, da Lei nº

8.666/1993, referente ao princípio da isonomia e à vinculação do contrato

ao instrumento convocatório, abstenha-se de prever no edital a adoção de
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novos Acordos de Nível de Serviço durante a execução contratual, sendo

possível, entretanto, a alteração ou a renegociação para ajuste fino dos ní-

veis de serviços pré-estabelecidos nos editais, desde que essa alteração ou

renegociação: a) esteja prevista no edital e no contrato; b) seja tecnica-

mente justificada; c) não implique acréscimo ou redução do valor contra-

tual do serviço além dos limites de 25% permitidos pelo art. 65, § 1º, da

Lei nº 8.666/1993; d) não configure descaracterização do objeto licitado.”

Acórdão nº 717/2010-Plenário

 2.16.4 Procedimentos relativos a ANS:

 2.16.4.1 O corpo técnico, responsável pela fiscalização do Contrato designado pelo

CONTRATANTE acompanhará a execução dos serviços prestados, atuando junto

ao preposto indicado pela CONTRATADA;

 2.16.4.2 Mensalmente, a CONTRATADA, na pessoa do seu preposto, apresentará a

medição dos serviços no período apurado, conforme o processo de emissão e re-

cebimento dos serviços prestados.

Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimento a Chamados

Nome Descrição Medição Métrica
Perfil  de
Atendime
nto

Periodicida
de

Medidas
Corretivas

Instrumen
to  de
Medição
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C
lassificação de C

ham
ado

INS1  –
Tempo
de
classific
ação  de
Chamad
o

Mede  o
tempo
entre  a
abertura e
a
classifica
ção  do
chamado

Tempo
decorrido
com  o
chamado
no  estado
em
“Aberto”

95%  dos
chamados
classifica
dos  em
até  15
minutos

Atendime
nto  1º
nível

Mensal

Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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R
equisição de S

erviços

INS2  -
Tempo
de
Solução
de
Demand
a
“Requisi
ção  de
Serviços
de
prioridad
e
normal”

Mede  o
tempo
entre  a
classifica
ção  da
demanda
“Requisiç
ão  de
Serviço
de
prioridad
e normal”
e  seu
fechamen
to

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
requisiçõe
s
resolvidas
em  até  4
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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INS3  -
Tempo
de
Solução
de
Demand
a
“Requisi
ção  de
Serviços
de
prioridad
e alta”

Mede  o
tempo
entre  a
classifica
ção  da
demanda
“Requisiç
ão  de
Serviço
de
prioridad
e  alta”  e
seu
fechamen
to

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
requisiçõe
s
resolvidas
em  até  2
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal

Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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Incidentes

INS4  –
Tempo
de
Solução
da
Demand
a
“Inciden
tes”
categoriz
ados
com
“priorida
de alta”

Mede  o
tempo
após  a
classifica
ção  da
demanda
“Incident
e
prioridad
e alta” até
sua
resolução

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
demandas
de
prioridade
alta
resolvidos
em  até  1
hora

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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INS5  –
Tempo
de
Solução
da
Demand
a
“Inciden
tes”
categoriz
ados
com
“priorida
de
média”

Mede  o
tempo
após  a
classifica
ção  da
demanda
“Incident
e
prioridad
e  média”
até  sua
resolução
”

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
demandas
de
prioridade
média
resolvidos
em  até  2
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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INS6  –
Tempo
de
Solução
da
Demand
a
“Inciden
tes”
categoriz
ados
com
“priorida
de
baixa”

Mede  o
tempo
após  a
classifica
ção  da
demanda
“Incident
e
prioridad
e  baixa”
até  sua
resolução

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
demandas
de
prioridade
baixa
resolvidos
em  até  3
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal

Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados

INS  7  –
Índice de
Satisfaçã
o  do
Usuário
Final

Mede  o
índice  de
satisfação
com  o
atendime
nto  ao
usuário
final  da
central de
serviços

Percentual
de
respostas
entre
“Ótimo”  e
“Bom” em
pesquisa
de
satisfação
respondida

90%  das
opiniões
entre
“Ótimo” e
“Bom”

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento

Pesquisa
de
satisfação
da
Ferrament
a  de
Service
Desk.
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por  cada
atendiment
o realizado
ao usuário

e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

 2.16.4.3 Os valores de glosa estão limitados a 20% do valor da fatura do mês de re-

ferência, sem, contudo, isentar ou limitar quaisquer outros valores cobrados a tí-

tulo de sanções administrativas.

 2.17 Dos Critérios para a Classificação da Prioridade
 2.17.1 A CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão obrigatoriamente classificar

todos os Incidentes de acordo o que está definido no Catálogo de Serviços (ANEXO

I).

 2.17.2 A CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE os modelos dos pro-

cessos de Cumprimento de Requisição, Gerenciamento de Incidente, Gerenciamento

de Problema e demais processos que se mostrarem úteis para a CONTRATADA rea-

lizar os serviços constantes nesse termo de referência.
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 2.17.3 Os processos definidos pelo CONTRATANTE deverão ser seguidos e caso

for constatado algum problema com o processo a CONTRATADA deverá informar a

CONTRATANTE para verificar a necessidade de alteração do processo.

 2.18 Demais condições gerais
 2.18.1 A Contratada deverá:

 2.18.1.1 Utilizar os processos de Gerenciamento de Problemas e Gerenciamento de

Incidentes de forma que trabalhem juntos para garantir o aumento da qualidade e

disponibilidade dos serviços de TI;

 2.18.1.2 Realizar a comunicação com todas as Equipes envolvidas para que possam

ter suas atividades supervisionadas e gerenciadas por gestores técnicos devida-

mente capacitados a exercer esta função;

 2.18.1.3 Garantir que o gestor técnico (preposto) execute as seguintes atividades:

 2.18.1.3.1 Coordenar as atividades de sua equipe;

 2.18.1.3.2 Ter ciência de todos os problemas e incidentes que sejam rele-

vantes para o negócio do CONTRATANTE;

 2.18.1.3.3 Agir de forma proativa na sugestão de melhorias que otimizem

a prestação de serviços ao CONTRATANTE;

 2.18.1.3.4 Garantir a integração entre as equipes de suporte;

 2.18.1.3.5 Ser a interface de comunicação entre a equipe técnica do CON-

TRATANTE e as equipes técnicas da CONTRATADA;

 2.18.1.3.6 Estar atento ao cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviço

(ANS) pela CONTRATADA;

 2.18.1.4 Garantir que as Requisições de Serviços sejam tratadas através de pro-

cesso exclusivo para este fim, conforme descrito no processo de Cumprimento de

Requisições;

 2.18.1.5 Garantir que as equipes técnicas estejam permanentemente capacita-

das nas tecnologias adotadas pelo CONTRATANTE, para que estas estejam aptas
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a identificar e resolver rapidamente um incidente ou problema.

 2.18.1.6 Garantir que todas as equipes estejam cientes dos impactos associados

à imagem e aos serviços prestados para o CONTRATANTE, quando estiverem

trabalhando na solução de um incidente ou problema.

 2.18.1.7 Coletar dados através de Solução de Monitoramento e gerar a partir

destas informações os relatórios de disponibilidade dos Itens de Configuração

(IC) relacionados aos serviços descritos no Catálogo de Serviços.

 2.18.1.8 Garantir que os processos de Gerenciamento de Problemas, Gerencia-

mento de Incidentes e Gerência da Configuração e Ativos de Serviço trabalhem

juntos para garantir o aumento da qualidade e disponibilidade dos serviços de TI.

A completa integração desses processos deverá ser operada inclusive pela ferra-

menta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.18.1.9 Informar  ao  CONTRATANTE a  necessidade  de  quaisquer  insumos

necessários para:

 2.18.1.9.1 Resolver incidentes;

 2.18.1.9.2 Resolver problemas;

 2.18.1.9.3 Prover soluções de contorno.

 2.18.1.10 Informar ao CONTRATANTE sempre que a solução de contorno ou

definitiva de um Incidente esteja dependendo do fornecimento de algum insumo

que não seja responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, a fim de se resguar-

dar contra eventuais quebras do Acordo de Nível de Serviço, como por exemplo: 

 2.18.1.10.1 Serviços de fornecedores externos;

 2.18.1.10.2 Fornecimento de equipamentos de hardware;

 2.18.1.10.3 Fornecimento de software; 

 2.18.1.10.4 Fornecimento de energia elétrica.
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 3 Plano de inserção da contratada

 3.1.1 Conceitua-se a “inserção” como sendo o processo em que o CONTRATANTE repas-

sa à CONTRATADA as informações e as atividades, conforme os padrões de execução até

então realizados, para que não haja quebra de continuidade dos serviços. Finalizado este

processo, a CONTRATADA assume o início da execução dos serviços e passa a ser a res-

ponsável pelos resultados obtidos, ressalvados os ajustes de acordo de nível de serviços.

 3.1.2 Os primeiros 90 (noventa) dias após o início da execução dos serviços serão conside-

rados como período de inserção da CONTRATADA, período reservado para que a CON-

TRATADA realize as seguintes atividades:

 3.1.2.1 Conhecer, analisar e entender o ambiente computacional e sua dinâmi-

ca atual, procedimentos, diretrizes, políticas, normas, planos e programas, dentre

outros que deverão ser considerados na execução contratual;

 3.1.2.2 Propor adequação, no que couber, da infraestrutura física e lógica do

CONTRATANTE;

 3.1.2.3 Indicar seu PREPOSTO e substituto, até o 10º dia útil após o início da

vigência do contrato;

 3.1.2.4 Apresentar da equipe de operação devidamente capacitada;

 3.1.2.5 Instalar e configurar software Gestão para atender ao gerenciamento

de incidentes, requisições de serviço, configuração, mudança;

 3.1.2.6 Implantar processo de atendimento, em conformidade com o disposto

neste Termo de Referência.

 3.1.2.7 Definir as rotinas de serviços e demais atividades necessárias à execu-

ção do objeto, e consequente ajuste dos níveis de serviços acordados, em comum

acordo com o CONTRATANTE.

 3.1.3 O Plano de Projeto da Inserção deve ser elaborado pela CONTRATADA, e entregue

ao CONTRATANTE para validação até o 15º dia útil após o início da vigência do contrato,

contemplando as seguintes premissas/atividades para o prazo de 120 dias:

 3.1.3.1 Validar ou atualizar, caso necessário, o Catálogo de Serviços do CON-
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TRATANTE, previamente à sua configuração na ferramenta de Gestão da CON-

TRATADA.

 3.1.3.2 Implantar e adequar a ferramenta de Gestão da CONTRATADA, in-

cluindo os Gerenciamentos de Incidentes, Cumprimento de Requisições, Geren-

ciamento de Problema, Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço e

Gerenciamento de Níveis de Serviço, áreas de atendimento, assuntos, categorias

e demais informações constantes no Catálogo de Serviços.

 3.1.3.3 Definir o modelo de registro dos Itens de Configuração (IC´s) para

formação da  Base de Dados do Gerenciamento de Configuração (BDGC).

 3.1.3.4 Definir  o modelo de gerenciamento do conhecimento (formação da

base de conhecimento) a ser adotado.

 3.1.3.5 Treinar os servidores do CONTRATANTE em todos os módulos da

ferramenta para efeitos de utilização, acompanhamento, aferição e fiscalização

dos serviços.

 3.1.3.6 Apresentar Plano para início dos atendimentos dos chamados de su-

porte técnicos aos usuários do CONTRATANTE.

 3.1.3.7 Capacitar da equipe interna da CONTRATADA na utilização da Ferra-

menta de Gestão.

 3.1.3.8 Entregar os manuais de procedimentos para abertura de chamados na central

de serviços, para disseminação aos usuários do CONTRATANTE.

 4 Vistoria

 4.1 As empresas interessadas em participar do certame poderão realizar vistoria nas de-

pendências da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para verificar as condi-

ções de prestação dos serviços, tomar conhecimento de peculiaridades relacionadas ao

fornecimento e avaliar o grau de complexidade das tarefas a serem desenvolvidas.

 4.2 A vistoria poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista
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para a abertura da licitação, não sendo admitida, em hipótese alguma, qualquer alegação

de desconhecimento, total ou parcial, dos serviços a serem prestados, suas peculiaridades

e complexidade, após a licitação.

 4.3 A Declaração de Vistoria deverá estar devidamente assinada, tanto pelo representante

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como pelo Responsável Técnico da empresa;

 4.4 A licitante poderá agendar a vistoria junto ao TRE/AL por meio do telefone (0XX82)

2122-775 das 13h00 às 17h00, junto à Coordenadoria de Infraestrutura de TI;

 4.5 Na vistoria a licitante poderá efetuar medições para subsidiar a elaboração de suas

propostas e eliminar possíveis omissões, falhas ou incompatibilidade das especificações

constantes do edital;

 4.6 Se, por qualquer motivo, a referida declaração de vistoria não estiver junto com a do-

cumentação, será considerada, se houver, a segunda via em poder da Comissão Perma-

nente de Licitação, para fins de habilitação;

 4.7 Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, junto com a docu-

mentação de habilitação, declaração de que tem conhecimento da complexidade, dos as-

pectos relativos aos serviços e demais informações necessárias para a execução do obje-

to da licitação responsabilizando-se pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de

sua omissão na verificação dos locais de instalação.

 5 Transferência de Conhecimento e Dados no Término do Contrato

 5.1.1 A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE até 30 dias após o encer-

ramento do contrato toda a base de conhecimento registrada dentro da solução de ges-

tão do Service Desk, bem como, todos os registros dos chamados do período do con-

trato.

 5.1.1.1 Os registros devem ser entregues em formato digital;

 5.1.2 A não entrega dessas informações poderá ser considerada pelo CONTRATANTE

como inexecução parcial do contrato.
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 6 Local e horário de execução dos serviços

 6.1 O serviço deverá ser prestado no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado

na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Farol,  Maceió/AL, CEP 57051-090.

 6.2 O horário de funcionamento da Central de Serviços e os atendimentos de 1º e 2º ní-

veis será na janela compreendida das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira.

 6.2.1 O atendimento de 2º nível poderá se estender, de forma excepcional, até às 20h,

sem ônus adicionais para o CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses:

 6.2.1.1 Necessidade de Atendimento às Sessões Plenárias ou Eventos do TRE/AL;

 6.2.1.2 Necessidade de finalização de cumprimentos de requisição ou de resolução

de incidentes para usuários preferenciais.

 7 Controle e execução

 7.1 Informações Básicas

 7.1.1 As Ordens de serviços – OS's – representam o planejamento das atividades que

serão realizadas no período.

 7.1.2 Por se tratar de estimativa, a OS expressa uma mera expectativa de execução, e

sempre que necessário, independente de datas e prazos, o CONTRATANTE deverá

emitir OS´s complementares para atendimento às necessidades que tenham sido mo-

dificadas ou repriorizadas além das originadas em consequência de situações incertas

ou imprevistas.

 7.1.3 Todos os serviços demandados serão objeto de acompanhamento e fiscalização

mesmo quando executados nas dependências da CONTRATADA;

 7.1.4 Devem compor minimamente uma OS, as seguintes informações:

 7.1.4.1 Especificação da demanda;

 7.1.4.2 Escopo primário do resultado esperado;

 7.1.4.3 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de registros de chama-
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dos, atendimento de requisições de serviços e resolução de incidentes;

 7.1.4.4 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de Manutenção da Saú-

de Operacional;

 7.1.4.5 Estimativa de UST's a serem demandadas para o atendimento de cada de-

manda de melhoria contínua de processos e serviços de TI e implementação de

mudanças evolutivas na infraestrutura de TI;

 7.1.4.6 Período de execução da OS;

 7.1.4.7 Data de emissão da OS;

 7.1.4.8 Conhecimento e aceite da OS, emitidos pelo preposto da CONTRATADA.

 7.1.5 A tabela a seguir detalha as atividades que compõem o processo de Emissão de or-

dem de serviço:

Tarefa Objetivo Responsável Entrada Saída Descrição

Avaliar  o
volume  de
serviços

Visa  garantir  que
o  fiscal
(requisitante  e
técnico)  consulte
as  bases
históricas  de
execução  de
serviços

Fiscal
Técnico  do
Contrato

Base  de
conhecimento
de  serviços
executados

Informações
de  execução
de  serviços
levantadas

Fiscal  Técnico  do
contrato  faz  o
levantamento  de
informações
históricas  junto  a
base  de
conhecimento

Estimar
volume  para
próximo
período

Estimar  o
quantitativo  de
UST´s
necessárias  para
atender  o  órgão
no período

Fiscal
Técnico  de
Contrato

Informações
de execução de
serviços
levantadas
com  as
especificidades
do  período  de
execução

Quantidade
de  UST's
estimadas

O  Fiscal  Técnico
do  contrato  avalia
as  informações  de
execução  de
serviços levantadas,
bem  como  as
necessidades
específicas  do
período  e  calcula,
de forma estimada,
o  quantitativo  de
UST's.

Emitir OS Gerar  OS  para  a
Contratada

Gestor  do
Contrato

Quantitativo
de  UST's

Entrega  da
OS

O  preposto
verificará  se  a  OS
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estimadas proposta  está  em
conformidade  com
os  termos
contratuais,  bem
como,  se  é
tecnicamente
executável.  Caso
detecte  alguma
inconsistência,
deverá  apresentar
ao  Gestor  do
Contrato  para
reformulação

Aceitar
Ordem  de
Serviços

Formalizar  o
aceite  da  ordem
de  serviço  por
parte  da
CONTRATADA

Preposto  da
Contratada

OS Validada OS aceita O  preposto
encaminha
documento
assinado,  com
acordo,  ao  Fiscal
técnico  do
Contrato.

 7.2 Dos Recebimentos dos Serviços

 7.2.1 Deve ser iniciado no 1º dia útil posterior a data de encerramento dos serviços.

 7.2.2 Como entradas desse processo, temos:

 7.2.2.1.1 OS´s emitidas;

 7.2.2.1.2 Acordo de Nível de Serviços (ANS) vigente;

 7.2.2.1.3 Relatório Mensal de Atividades (RMA), composto por:

 7.2.2.1.3.1 Registro dos serviços executados pela Central de Serviços;

 7.2.2.1.3.2 Artefatos, em conformidade com a metodologia proposta pelo

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP),

referentes ao atendimento de demandas de melhoria contínua de processos e

serviços de TI e implementação de mudanças evolutivas na infraestrutura de

TI;

 7.2.2.1.3.3 Relatório resumo de despesas com deslocamento para atendi-

mento às localidades externas de esforço adicional para demandas de atendi-
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mento à localidade externa.

 7.2.2.1.4 Relatórios de desempenho e cumprimento de ANS (RDCNS).

 7.2.3 Como saídas do processo temos:

 7.2.3.1 Relatório de Nível de Serviço (RNS);

 7.2.3.2 Termo de Aceite dos Serviços (TAS).

 7.2.4 Na tabela apresentada a seguir é feito o detalhamento das tarefas que compõem o

processo:

Tarefa Objetivo Responsável Entrada Saída Descrição

Emitir
relatórios:
RMA  e
RDCNS

Gerar  relatórios
que apresentem o
volume  de
serviços
executados,  em
termos  de  UST's
e  os  níveis  de
serviços
alcançados

Preposto  do
Contrato

Dados
obtidos  da
solução  de
Gestão

Relatórios
Mensal  de
Atividades  e
Relatório  de
Desempenho,
Cumprimento
de  Nível  de
Serviço  e
Satisfação  do
usuário

O  preposto  levantará
os  volumes  de
serviços executados no
período  e  elaborará
relatórios
discriminando  as
atividades  e
respectivos  volumes
de UST's

Validar
volumes  de
UST's
consumidas

Verificar  se  os
quantitativos  de
UST's
apresentados  no
RMA  estão  em
conformidade
com  o  solicitado
e com os serviços
efetivamente
entregues  pela
Contratada

Equipe  de
fiscalização
do contrato

Ordens  de
serviço  e
RMA

RMA
validado

Os fiscais  do contrato
confrontarão  os
volumes  de  UST's
consumidas  com  o
volume  estimado  nas
respectivas  ordens  de
serviços.  Também
verificarão,  por  meio
de solução de gestão e
por  meio  de  inspeção
por  amostragem,  a
efetiva  execução  das
atividades
relacionadas no RMA.
Encontrando
inconsistências,
solicitarão
esclarecimentos  ou
retificação  à
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Contratada.

Avaliar
cumprimento
de  nível  de
serviço

Verificar  se  os
níveis  de  serviço
acordados  foram
alcançados

Equipe  de
fiscalização
do contrato

Acordo  de
Nível  de
serviço  e
RDCNS

Relatório  de
Nível  de
Serviço  -
RMA

O  fiscal  do  contrato
confrontará  os  níveis
de  qualidade  e
disponibilidade  de
serviços  reportados
pela  Contratada  com
Acordo  de  Nível  de
Serviço.  Poderá
analisar  também  por
amostragem.  A  partir
dos  dados  obtidos
gerará  o  RNS,
apresentando  a
pontuação  e
respectivas  glosas  por
quebra de ANS.

Avaliar RNS

Permitir  a
Contratada  tomar
conhecimento das
quebras de ANS e
respectivas glosas
apuradas,  e
apresentar defesa.

Preposto  do
Contrato

RNS

Defesa  e
solicitação  de
revisão  do
RNS,  quando
aplicável

O preposto avaliará as
quebras  de  ANS  e
respectivas  glosas
apontadas  e
apresentará as  defesas
cabíveis  que
eventualmente
impliquem  na
reconsideração  do
apurado,  e
encaminhará  a
solicitação  de  revisão
do  RNS  para
apreciação  da  equipe
de fiscalização.

Emitir
Termo  de
Aceite  Dos
Serviços

Gerar  termo  de
aceite  dos
serviços
executados  no
período

Proposto  do
Contrato

RNS
aprovado

Termo  de
Aceite  dos
Serviços
emitido

Tomando  por  base  as
versões finais do RMA
e do RNS, o preposto
da  Contratada  irá
emitir  o  Termo  de
Aceite  dos  Serviços,
contemplando  resumo
de UST's entregues em
cada  grupo  de
serviços,  bem  como
eventuais  glosas
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aplicadas  a  cada
grupo,  e  submeter  à
aprovação  do
Contratante

Emitir
autorização
de
faturamento

Formalizar  o
aceite  dos
serviços
executados  pela
Contratada  no
período  e
pagamento

Equipe  de
fiscalização

Termo  de
Aceite  dos
Serviços

Autorização
de
Faturamento

Uma  vez  aprovado  o
termo  de  aceite  de
serviços,  a  equipe  de
fiscalização  autorizará
a contratada a emissão
de faturas.

 7.2.5 O processo de recebimento de serviços, será apresentado para a validação do volume de

UST's consumidos e avaliação do cumprimento de nível de serviço, conforme abaixo:

 7.2.5.1 Serviços de Central de Serviços:

 7.2.5.1.1 Compõem os serviços executados pela Central de Serviços, relaciona-

dos abaixo:

 7.2.5.1.1.1 Registro e classificação de chamados;

 7.2.5.1.1.2 Atendimento  de  requisição  de  serviço  de  prioridade

normal;

 7.2.5.1.1.3 Atendimento de requisição de serviço de prioridade alta

 7.2.5.1.1.4 Resolução de incidente de prioridade baixa;

 7.2.5.1.1.5 Resolução de incidente de prioridade média;

 7.2.5.1.1.6 Resolução de incidente de prioridade alta;

 7.2.5.1.1.7 Assistência a evento de duração de até meio período;

 7.2.5.1.1.8 Assistência a evento de duração em período integral;

 7.2.5.1.1.9 Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL.

 7.2.5.2 O RMA, emitido pela CONTRATADA, apresentará o quantitativo de cada um dos

serviços executados, relacionados acima, extraído da ferramenta de gerenciamento de servi-

ços de TI.

 7.2.5.3 O RDCNS apresentará os níveis de qualidade estabelecidos como indicadores para os
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grupos de atividades, conforme Acordo de Nível de Serviços.

 7.2.5.4 Para viabilizar as atividades de fiscalização, tanto de volume de serviços reportado

no RMA, quanto para níveis de qualidade reportado no RDCNS, a CONTRATADA deverá

disponibilizar acesso à solução de gestão ao CONTRATANTE, que fará uso dessa solução

para a validação dos quantitativos apresentados, bem como para aferição do nível de serviço

prestado.

 7.2.6 A aprovação do RMA e avaliação do RDCNS deverá ocorrer em até 3 (três) dias

úteis,  contados  da  data  de  seu recebimento  pelo  CONTRATANTE.  No mesmo prazo,  o

CONTRATANTE deverá emitir o RNS para validação da CONTRATADA.

 7.2.7 Na hipótese de potencial inconsistência nos relatórios apresentados pela CONTRA-

TADA, o CONTRATANTE solicitará a CONTRATADA o ajuste e/ou correção necessária. A

CONTRATADA deverá efetuar as correções em até 03 (três) dias úteis ou ainda, neste perío-

do, apresentar motivos e justificativa para os procedimentos adotados.

 7.2.8 Emitido o RNS pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá analisar as quebras

de ANS e respectivas glosas, apresentando os motivos e as justificativas que julgar pertinen-

tes em até 2 (dois) dias úteis. O CONTRATANTE julgará as razões da CONTRATADA em

até 2 (dois) dias úteis, a partir do qual apresentará o RNS definitivo à empresa CONTRATA-

DA para emissão do Termo de Aceito de Serviços (TAS).

 7.2.9 Concluídos os processos de validação de RMA, RDCNS e RNS, a CONTRATADA

emitirá o TAS, submetendo-o à assinatura do CONTRATANTE, que deverá fazê-lo em até 2

(dois) dias úteis, contados do recebimento do documento, para devolvê-lo assinado e autori-

zar a emissão das faturas.

 7.2.10 A CONTRATADA apresentará a fatura, em até 2 (dois) dias úteis após a autorização

de emissão das faturas ou decisão do CONTRATANTE, no caso de ter impetrado justificati-

va, para a emissão e apresentação das faturas, já descontadas as glosas apresentadas no RNS.

 7.2.11 O pagamento das ordens de serviço se resumirá ao montante equivalente às UST's

efetivamente executadas e não ao seu valor global ou parcial previsto nas OS´s.
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 7.3 Do Modelo de Gestão do Contrato

 7.3.1 Nos  termos  do  art.  67  da  Lei  nº  8.666,  de  1993  e  da  Resolução  TRE/AL nº

15.787/2017, serão designados representantes para acompanhar e fiscalizar a realização dos

serviços da contratação, coordenados pelo Gestor do Contrato que deverá anotar em registro

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessá-

rio à regularização de falhas ou defeitos observados;

 7.3.2 As decisões e providências que ultrapassem a competência do Gestor do Contrato se-

rão encaminhadas à autoridade competente do CONTRATANTE para adoção das medidas

convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93;

 7.3.3 O contrato assinado ou a ordem de serviço acompanhada da Nota de Empenho cons-

tituirão documentos de autorização para a execução dos serviços;

 7.3.4 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente

para as providências cabíveis;

 7.3.5 Cabe à CONTRATADA atender, dentro dos prazos estipulados em contrato, quais-

quer exigências do Gestor de Contrato, ou de seu substituto, inerentes ao objeto do contrato,

sem que disso decorra qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, não implicando a ativi-

dade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade

da CONTRATADA, que diz respeito aos danos diretos causados ao CONTRATANTE, em

relação ao serviço fornecido, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer

falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do contra-

to;
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 8 Garantia Contratual

 8.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias uteis após a assinatura do Termo de Con-

trato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Con-

trato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste termo de referência,

cabendo-lhe optar dentre as modalidades: caução em dinheiro, títulos de dívida pública,

seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no art.  56 da Lei nº 8.666, de

1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

 8.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a

aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia

de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

 8.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promo-

ver a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas

cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;

 8.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger

um período de mais 1 (um) mês após o término da vigência contratual.

 8.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

 8.3.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adim-

plemento das demais obrigações nele previstas;

 8.3.2 prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execução do contrato;

 8.3.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRA-

TADA;

 8.3.4 obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias  de qualquer  natureza,  não

adimplidas pela contratada;

 8.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta es-

pecífica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
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 8.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos in-

dicados acima;

 8.6 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

 8.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo

de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

 8.8 O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das se-

guintes hipóteses:

 8.8.1 caso fortuito ou força maior;

 8.8.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações

contratuais;

 8.8.3 descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou

fatos praticados pelo CONTRATANTE;

 8.8.4 atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

 8.9 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não

as previstas neste item.

 8.10 Será considerada extinta a garantia:

 8.10.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de decla-

ração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATA-

DA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

 8.10.2 no prazo de um mês após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não

comunique a ocorrência de sinistros.
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 9 Da vigência do contrato e do reajuste

 9.1 O período de vigência do Contrato de Prestação de Serviço deverá ser de 12 (doze)

meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessi-

vos períodos até  o limite de 60 (sessenta)  meses,  conforme art.  57,  inciso II  da Lei

8.666/1993.

 9.2 O contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos preços de mercado

e à variação efetiva dos insumos e materiais aplicados na prestação dos serviços, obser-

vado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da pro-

posta ou do orçamento a que essa proposta se referir, ou da data do último reajuste, apli -

cando-se o Índice de Custos de Tecnologia da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ou, na insubsistência deste, por outro índice que

vier a substituí-lo.

 9.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo

índice oficial para reajustamento do contrato.

 9.4 A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços até a data da prorroga-

ção contratual subsequente.

 10 Adequação Orçamentária

 10.1 Os recursos dessa contratação estão consignados Plano de Contratações de Soluções

de Tecnologia da Informação e Comunicação/2021 – Item 01: Serviços Técnicos Profis-

sionais de TI, Proposta orçamentária de 2021, Apoio técnico e operacional de TIC Códi-

go de classificação da fonte de recurso: 3390.40.21.
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 11 Do pagamento

 11.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente executa-

dos, em até 10 dias úteis, contados a partir da data final do período de adimplemento de

cada parcela, caso não exista outra pendência que impeça o pagamento.

 11.2 Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), será obriga-

da a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na forma do Anexo IV da

Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, assinadas pelo seu re-

presentante legal.

 11.3 O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da CONTRATADA,

através de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva fatura ou nota fiscal do

fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal do Contrato.

 11.4 Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a CONTRATADA de-

verá apresentar nota fiscal, até o dia 25 de cada mês, emitida em nome do Tribunal Regi-

onal Eleitoral de Alagoas, com descrição completa dos serviços executados, indicação

do número do contrato e da nota de empenho correspondente, além de indicação dos

seus dados bancários, além de necessária juntada do Relatório Mensal de Atividades.

 11.5 Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as retenções devidas ao INSS

e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de

11/01/2012.

 11.6 A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota Fiscal/Fatura, apresentar os do-

cumentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Lici-

tação.

 11.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquida-

ção qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou ina-

dimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

 11.8 Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no mo-
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mento da aceitação, os serviços prestados não estiverem em perfeitas condições e em

conformidade com as especificações estipuladas.

 12 Das Obrigações do Contratante

 12.1 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratu-

ais;

 12.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

 12.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços realizados

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de

aceitação e recebimentos;

 12.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregulari-

dades verificadas no serviço realizado, fixando prazo para que seja substituído, reparado

ou corrigido;

 12.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao serviço, no prazo

e forma estabelecidos;

 12.6 Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de referência e/ou outros instrumen-

tos adequados, como edital e contrato;

 12.7 Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao serviço contratado que

venham a ser solicitadas pelos técnicos da CONTRATADA;

 12.8 Exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato afastamento do ambiente do

CONTRATANTE, de qualquer  profissional  ou preposto da CONTRATADA que, por

justas razões, vier a desmerecer a confiança, embaraçar a fiscalização ou, ainda, que ve-

nha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções

que lhe forem delegadas;

 12.9 Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de

eventuais imperfeições no curso de execução do serviço, fixando prazo para a sua corre-

ção.
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 13 Das Obrigações da Contratada

 13.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Refe-

rência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas de-

correntes da boa e perfeita execução do objeto;

 13.2 Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local

constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal.

 13.3 A CONTRATADA deve relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por

meio do gestor do contrato e, preferencialmente, por escrito;

 13.4 A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos ao TRE/AL e sujeitar-se às orien-

tações do gestor do contrato;

 13.5 Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 dias úteis, irregularidades ocor-

ridas que impeçam, alterem ou retardem a execução do contrato/objeto, efetuando o re-

gistro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimen-

to, sem prejuízo da análise da administração e das sanções previstas;

 13.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

(Art. 55, XVIII Lei 8.666/93);

 13.7 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei

8.666/93);

 13.8 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhista, previdenciário, fiscal e

comercial, pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da presta-

ção do serviço, sendo que não existirá para o TRE/AL qualquer solidariedade quanto ao

cumprimento dessas obrigações;

 13.9 A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail,
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endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes;

 13.10 É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer opera-

ções financeiras;

 13.11 É vedado à CONTRATADA utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade

de  CONTRATADA,  em quaisquer  atividades  de  divulgação  empresarial,  como,  por

exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos;

 13.12 É vedado à CONTRATADA reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou

de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução

dos serviços sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE;

 13.13 Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes ao serviço a

ser executado, não podendo invocar posteriormente desconhecimento para cobrança de

serviços extras, desde que previstos na proposta comercial da CONTRATADA;

 13.14 Indicar o preposto no prazo de 10 (dias) dias úteis, contados a partir da assinatura do

contrato, para garantir, em todas as questões relativas ao cumprimento das obrigações le-

gais e administrativas da CONTRATADA, a presteza e a agilidade necessária ao proces-

so decisório. O Preposto deverá reportar-se ao CONTRATANTE, quando solicitado por

essa, indicando e-mail, endereço, número de telefone comercial e celular corporativo,

caso disponível.

 13.15 Apresentar Termo de Confidencialidade por parte de seus prestadores de serviço en-

voldidos diretamente na execução dos serviços contratados.
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 14 Critérios de Qualificação Técnica Exigidos para a CONTRATADA

 14.1 Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito públi-

co ou privado, comprovando que o licitante executa ou executou a prestação de serviços

técnicos de Suporte Remoto e Presencial, de 1º e 2º Níveis, aos Usuários de Tecnologia

da Informação (TI): 

 14.1.1 Capacidade técnica de prestação de serviço em um período ininterrupto de um

ano, de atendimento remoto e suporte técnico, nas modalidades remota (web e tele-

fônico) e presencial num ambiente de pelo menos 200 (duzentas) estações de traba-

lho, com no mínimo 200 (duzentos) usuários de TIC. 

 14.1.2 Capacidade técnica de suporte, em um período ininterrupto de um ano, ao Siste-

ma Operacional Microsoft Windows 10, Suites de Escritório e Soluções de Video-

conferência. 

 14.1.3  Capacidade de gerenciamento de atendimento, em um período ininterrupto de

um ano, utilizando software de gerenciamento de acesso remoto e solução de “Base

de  Conhecimento”,  com quantidade  de  registros/eventos  igual  ou superior  a  500

(quinhentos) por mês. 

 14.2 No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a empresa que está fornecendo o atestado, o

responsável pelo setor encarregado do objeto em questão, inclusive telefones de contato,

e a especificação dos serviços executados.

 14.3 Para a comprovação do período mínimo, será admitido o somatório de atestados (mas

os períodos concomitantes serão computados uma única vez).

 14.4 Somente será aceito atestado expedido após a conclusão do contrato, ou se decorrido,

no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser

executado em prazo inferior.

 14.5 Os atestados apresentados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da ativi-

dade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente da lici-

tante.
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 14.6 O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da

legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que fo-

ram prestados os serviços.

 14.7 A comprovação do vínculo de trabalho dos profissionais indicados com a licitante

deverá ser efetuada quando da assinatura do contrato com o TRE/AL.

 15 Das Sanções Administrativas 

 15.1  Disposições Gerais

 15.1.1 A  CONTRATADA  ficará  sujeita  às  penalidades  previstas  nas  Leis  nº

10.520/2002 e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou

condições do presente contrato;

 15.1.2 Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na hipótese de a CON-

TRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a docu-

mentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retar-

damento da execução do objeto da presente contratação, não mantiver a proposta, fa-

lhar ou fraudar na execução deste contrato/objeto, comportar-se de modo inidôneo

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e, se for

o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo

das multas previstas neste contrato, e no Edital e das demais cominações legais;

 15.1.3 Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução incompleta ou em des-

conformidade com as condições avençadas, poderão ser aplicadas as seguintes pena-

lidades, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo do disposto

nos parágrafos anteriores dessa seção:

 15.1.3.1 Advertência;

 15.1.3.2 Multa nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de pe-

nalidades deste Termo de Referência:
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 15.1.3.2.1 Multa moratória de 0,5% sobre o valor total  da contratação,

por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10

dias, situação que poderá caracterizar inexecução parcial do contrato;

 15.1.3.2.2 Pela caracterização de inexecução parcial do objeto contratado,

será aplicada multa de até 20% do valor global do contrato;

 15.1.3.2.3 Após o 20º dia de atraso,  os serviços poderão,  a critério do

CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total

do Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento;

 15.1.3.2.4 Pela caracterização de inexecução total do objeto contratado,

será aplicada multa de até 30% do valor global do contrato;

 15.1.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos;

 15.1.3.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminis-

tração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pe-

nalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Admi-

nistração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada

com base na alínea anterior;

 15.1.4 No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis

a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada da

garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA ou ajuizada a

dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de

juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês;

 15.1.5 Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos III e

IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem

como a rescisão contratual,  serão publicados resumidamente no Diário Oficial  da

União;

 15.1.6 De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções

previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou aos
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profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:

 15.1.6.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolo-

sos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

 15.1.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licita-

ção;

 15.1.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administra-

ção em virtude de atos ilícitos praticados;

 15.1.7 Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, da Lei n.º

8.666/93,  exceto  para  aquela  definida  no  inciso  IV,  caberá  recurso  no  prazo  de

05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato;

 15.1.8 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 87, da

Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente do Tribu-

nal Nacional do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data

de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua

aplicação;

 15.1.9 Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item anterior, se-

rão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem como

daquela competente para decidir sobre o recurso;

 15.1.10 O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, mediante reci-

bo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado no edifício Adail Belmon-

te, situado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 03 Lote 02, Brasília/DF,

nos dias úteis, das 13h às 17h;

 15.1.11 As penalidades previstas neste Termo de Referência são independentes entre

si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem preju-

ízo  de  outras  medidas  cabíveis,  garantida  prévia  defesa  (art.  87,  §  2º  da  Lei

8.666/93).

 15.2 Tabela de Penalidades
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 15.2.1 A advertência não é pressuposto para aplicação das outras penalidades, se as

circunstâncias exigirem punição mais rigorosa. A advertência será aplicada de ma-

neira preventiva e pedagógica nas infrações de menor ofensividade e leves, conforme

ilustrado na tabela 2 de níveis de gravidade. Essas infrações possuem as seguintes

características:

 15.2.1.1 Não causam prejuízo à Administração;

 15.2.1.2 A CONTRATADA após a notificação, diligência para resolver o pro-

blema, fornecer o produto ou executar o serviço; e

 15.2.1.3 Nas hipóteses onde há elementos que sugerem que a CONTRATADA

corrigirá seu procedimento.

 15.2.2 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de con-

tratar com o TRE/AL poderá ser aplicada nas hipóteses previstas no Art. 88 da Lei nº

8.666/93 e nas seguintes:

 15.2.2.1 Descumprimento reiterado de obrigações fiscais; e

 15.2.2.2 Cometimento de infrações graves, muito graves e gravíssimas, consi-

derando os prejuízos causados ao CONTRATANTE e as circunstâncias no caso

concreto.

 15.2.2.3 Na ocorrência de infrações contratuais não especificadas na tabela 3, o

fiscal/gestor do contrato utilizará como critérios o prejuízo causado ao contratan-

te e a diligência da contratada para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um

dos níveis de criticidade especificados na tabela 2.

 15.2.3 A multa poderá ser acumulada com quaisquer outras sanções e será aplicada

na seguinte forma:

Tabela 1: Percentual máximo para as infrações

Infração
Multa  
(%  sobre  o  valor  global  do
contrato)
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1) apresentação de documentação falsa

Até 30% (trinta por cento)

2) fraude na execução contratual

3) comportamento inidôneo

4) fraude fiscal

5) inexecução total do contrato

6) inexecução parcial
Até 20% (vinte por cento)

7) descumprimento de obrigação contratual

 15.2.4 Além dessas, serão aplicadas multas por meio da combinação de níveis de

gravidade relacionados na Tabela 2 às infrações descritas na Tabela 3, sendo o núme-

ro de multas por níveis de gravidade computados para a configuração de inexecução

parcial e/ou total do contrato;

 15.2.5 Todas as ocorrências contratuais serão registradas pelo CONTRATANTE, que

notificará a CONTRATADA dos registros. Serão atribuídos níveis para as ocorrên-

cias, conforme tabela 3;

 15.2.6 Na ocorrência de infrações contratuais não especificadas na tabela 3, o fiscal/

gestor do contrato utilizará como critérios o prejuízo causado ao contratante e a dili-

gência da CONTRATADA para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um dos ní-

veis de criticidade especificados na tabela 2;

 15.2.7 Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA apresente justifica-

tiva razoável e aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsi-

derado ou inserido em uma categoria de menor gravidade;

Tabela 2: Níveis de Gravidade
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Nível  de
Gravidade

Correspondência
(por ocorrência sobre o
valor  global  do
CONTRATO)

Ocorrências

Inexecução
Parcial

Inexecução
Total

1  
(menor
ofensividade)

0,2%. 7 a 11 12 ou mais

2 (leve) 0,4%. 6 a 10 11 ou mais

3 (médio) 0,8%. 5 a 9 10 ou mais

4 (grave) 1,6%. 4 a 6 7 ou mais

5 (muito grave) 3,2%. 3 a 4 5 ou mais

6 (gravíssimo) 4%. 2 3 ou mais

Tabela 3: Infrações e correspondentes níveis

INFRAÇÃO

Item Descrição Nível

1 Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia e expresso
acordo do CONTRATANTE.

6

2 Caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras. 6

3 Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer in-
formações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços sem o
consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE

5

4 Utilizar  o  nome do  CONTRATANTE,  ou  sua  qualidade  de  CONTRATADA,  em
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de
visita, anúncios e impressos.

5

6 Deixar de relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do fiscal 3
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do contrato

7 Deixar de sujeitar-se à fiscalização do CONTRATANTE, que inclui o atendimento às
orientações do fiscal do contrato e a prestação dos esclarecimentos formulados.

4

8 Deixar de responsabilizar-se pelos produtos e materiais utilizados na contratação, as-
sim como substituir imediatamente qualquer material que não atenda aos critérios es-
pecificados neste termo.

6

9 Deixar de zelar pelas instalações do CONTRATANTE 3

10 Deixar de responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos pelos seus
empregados quando em serviço.

6

11 Deixar de responsabilizar-se pelos encargos trabalhista, fiscal e comercial, pelos se-
guros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da prestação do serviço.

6

12 Deixar de observar rigorosamente as normas regulamentadoras de segurança do tra-
balho.

6

13 Deixar de manter nas dependências do CONTRATANTE, os funcionários identifica-
dos e uniformizados de maneira condizente com o serviço, observando ainda as nor-
mas internas e de segurança.

2

14 Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, todas as condições
de habilitação e qualificação que permitiram sua contratação

6

15 Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail,  endereço e telefones
comerciais para fins de comunicação formal entre as partes.

2

16 Deixar de responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus prestado-
res de serviço e por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE e a
terceiros.

6

17 Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas as documentações determinadas
pelo fiscal do contrato para efeitos de atestar os serviços e comprovar regularizações.

4

18 Deixar de assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias para o
atendimento dos prestadores de serviço acidentados ou com mal súbito.

6

19 Deixar de relatar à CONTRATANTE toda e quaisquer irregularidades ocorridas, que 5
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impeça, altere ou retarde a execução do contrato, efetuando o registro da ocorrência
com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimento.

20 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a execução
do objeto.

5

21 Recusar fornecimento determinado pela fiscalização sem motivo justificado. 3

22 Retirar das dependências do TRE/AL quaisquer equipamentos ou materiais de consu-
mo sem autorização prévia.

3

23 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 6

Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA apresente justificativa razoável

e aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsiderado ou inserido

em uma categoria de menor gravidade.
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA - Catálogo de Serviços
(*) para fins de faturamento as tarefas de presente catálogo (Anexo I  - Catálogo de Serviços) só podem ser consideradas para quando

concluídas integralmente.

(**) deve a contratada, antes de realizar o faturamento, em condição preliminar ao Relatório Mensal de Atividades, enviar informe

que estabeleça correlação entre os serviços do presente catálogo e as tarefas previstas no Item 2.7.4 para conferência e atesto

preliminar por parte da fiscalização contratual.

Incidentes e Problemas
Usuário Comum

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Média Baixo Baixa

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Média Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Média Médio Média

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Baixa Baixo Baixa

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Média Médio Média

Correio Eletrônico Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de
correio compartilhadas 

Média Médio Média

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver tablets Baixa Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver impressora Média Baixo Baixa
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Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Baixa Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver scanner Média Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Média Baixo Baixa

Usuários e grupos Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Baixo Média

Incidentes e Problemas
Usuário Preferencial

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Alta Baixo Média

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Alta Baixo Média

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Alta Médio Alta

Correio Eletrônico Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio com-
partilhadas 

Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Alto Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver tablets Alta Baixo Média

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Alto Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver impressora Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Alta Baixo Média
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Estação de trabalho e equipamen-
tos Falha, analisar e resolver scanner Alta Baixo Média

Estação de trabalho e equipamen-
tos Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Alta Médio Alta

Usuários e grupos Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Médio Alta

Requisições de Serviço

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas
Prioridade

Usuário Co-
mum

Usuário Prefe-
rencial

Acesso de rede e dados Configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a rede wireless Normal Alta

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a dados (arquivos e pastas) Normal Alta

Acesso de rede e dados Orientar usuários quanto ao acesso de rede e dados Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar sistemas desenvolvidos Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos de escritórios Normal Alta

Aplicativos e aplicações Orientar usuários quanto ao uso de aplicativos e aplicações Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar antivírus Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos diversos Normal Alta

Correio Eletrônico Orientar usuários quanto ao uso e funcionalidades do correio eletrônico Normal Alta

Correio Eletrônico Configurar e disponibilizar caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio
compartilhadas Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar certificados digitais Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Eliminar dados de estação de trabalho utilizando ferramenta forense Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar estação de trabalho Normal Alta
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Estação de trabalho e equipamentos Configurar e disponibilizar evento online em aplicativo de videoconferência Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar agente de monitoramento Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar impressora Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar scanner Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar sistemas operacionais Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar tablets Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Orientar Usuários quanto ao uso dos Equipamentos Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Remanejar ou remover equipamentos Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Emitir laudo de equipamento Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Teste de periférico Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Acionar garantia de equipamento Normal Alta

Usuários e grupos Orientar Usuários quanto ao uso e funcionalidades de listas de distribuição e perfis Normal Alta

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar perfil de usuários e grupos no AD Normal Alta

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar senha Normal Alta

Assistência proativa Visita Técnica Alta Alta

Eventos
Categoria da Atividade Tarefa

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração de até meio período

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração em período integral

Apoio a Eventos Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL
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 15.2.8         Esse catálogo contém somente as atividades nas quais a CONTRATADA realizará as suas atividades no Serviço de

Atendimento ao Usuário. As outras atividades relativas aos outros setores da STI não estão elencadas neste catálogo.

 15.2.9        As alterações no catálogo de serviço e nos critérios de priorização serão efetivadas mediante apostilamento do contra -

to.

 15.2.10      As prioridades das Requisições de Serviço serão dadas a partir do perfil do usuário e do tempo que o chamado está

aberto sem resolução.

 15.2.11       Os critérios de Prioridade refletidos no Catálogo de Serviços são:

Impacto

Alto Médio Baixo

U
rg

ên
ci

a

A
lt

o Prioridade alta Prioridade alta Prioridade média

M
éd

ia Prioridade alta Prioridade média Prioridade baixa

B
ai

xa Prioridade média Prioridade baixa Prioridade baixa

Tabela de Classificação de Prioridade de Incidentes

 15.2.12       O impacto e a urgência são os dois critérios básicos para a classificação de Incidentes;

 15.2.13       Impacto – Classifica importância dos efeitos que determinado incidente, problema ou mudança podem vir a surtir no
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negócio.

 15.2.13.1 Alto – Pode afetar significativamente o negócio da instituição.

 15.2.13.2 Médio – Pode afetar moderadamente o negócio da instituição.

 15.2.13.3 Baixo – Pode afetar minimamente o negócio da instituição.

 15.2.14       Urgência – Determina quanto tempo a permanência de determinado incidente, problema ou mudança poder impactar

significativamente o negócio.

 15.2.14.1  Alta – Sugere a tomada de ação no menor tempo possível para restabelecimento dos serviços.

 15.2.14.2 Média – Sugere a tomada de ação de forma programada a fim de garantir que esta não mude seu estado para

Alta.

 15.2.14.3 Baixa – Pode ser previamente programada ou conforme disponibilidade.
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ANEXO II 

SOFTWARES

LICENÇAS DE VEEAM BACKUP &  REPLICATION

PRODUTO QUANTIDADE

Veeam Backup & Replication versão 10 ou superior 8

LICENÇAS DE VMWARE VSPHERE 

PRODUTO QUANTIDADE

Vmware vCenter Standard 02

Vmware vSphere Enterprise Plus 22

LICENÇAS TREND MICRO (ANTIVIRUS)

PRODUTO QUANTIDADE

Trend Micro Officescan 500

LICENÇAS DIVERSAS

SOFTWARE QUANTIDADE DE LICENÇAS

OFFICE 365 50

LICENÇAS WINDOWS 

PRODUTO QUANTIDADE

WINDOWS SERVER DATACENTER 10

WINDOWS  CALS 700
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LINUX

PRODUTO QUANTIDADE DE VMs

Redhat ou distribuição derivada 20

Ubuntu ou distribuição derivada 20

Anexo III 

 Lista de Sistema

Nome do Sistema Informações

SEI – Sistema Eletrônico de Informações https://sei.tre-al.jus.br

Sistema de Chamados Sistema Interno de Controle de Chamados
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ANEXO IV 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Eu,  ________________________________________________________,  inscrito(a)  sob

RG n.º _________________________ e CPF n.º _______________________, colaborador

da  empresa  __________________________,  estabelecida  no  endereço

_____________________________________,  inscrita  no  CNPJ/MF  com  o  n.º

______________________, em razão da execução das atividades previstas do contrato TRE/AL nº

____________, tomei conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do Tribunal

Regional  Eleitoral  de  Alagoas  -  TRE/AL  e  aceito  as  regras,  condições  e  obrigações  constantes  no

presente Termo.

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção

às informações restritas de propriedade exclusiva do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas, projetos,

especificações,  desenhos,  cópias,  diagramas,  fórmulas,  modelos,  amostras,  fluxogramas,  croquis,

fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios,

processos,  projetos,  conceitos  de  produto,  especificações,  amostras  de  ideia,  clientes,  nomes  de

revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções

e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.

3. Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência

formal e expressa do TRE/AL, das informações restritas reveladas.

4. Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores,

consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos

nas discussões,  análises,  reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços ao TRE/AL,

devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas

reveladas.
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5. Obrigo-me, perante o TRE/AL, informar imediatamente qualquer violação das regras de sigilo

estabelecidas  neste  Termo  que  tenha  ocorrido  por  sua  ação  ou  omissão,  independentemente  da

existência de dolo.

6. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data

da  assinatura  de  contrato  entre  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  -  TRE/AL  e  a

_____________________________.

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, assino-o.

Maceió, ____ de _________________ de 20___.

Assinatura: ______________________________________________
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ANEXO V 

TERMO DE VISTORIA

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Declaramos,  para  fins  de  participação  no  pregão  TRE/AL  nº  ______________,  que  a  empresa

______________________________________________, devidamente representada pelo Sr.

__________________________________________, CPF nº ______________________,

realizou vistoria técnica junto a este Tribunal Regional Eleitora de Alagoas,  tomando conhecimento

sobre o local onde deverá ser realizados os serviços contratados, como Centro de Processamento de

Dados; sobre os subsistemas de controle e operação das salas do CPD que hospedam os sistemas críticos

do  TRE/AL;  os  modelos  de  equipamentos  utilizados  pelo  TRE/AL;  a  topologia  de   rede  local  do

TRE/AL; os softwares de monitoramento e controle de ciclo de vida de chamados.

Maceió, ___ de _______________ de 20___.

Representante da licitante

Representante do TRE/AL
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ANEXO VI  

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

AO Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas– PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/20YY

Dados da Empresa
Razão Social:
CNPJ:
Endereço Eletrônico (e-mail):  
Tel/Fax:
Endereço:
Banco: Agência: C/C:

Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Contrato
Nome:
Função:
CPF:
Telefone/Fax:
Endereço Eletrônico (e-mail):

Item Descrição Valor Unitário
(R$)

Quantidade Valor total
(R$)

1 Unidade de Serviço Técnico -

UST

13.920

Obs 1. – Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como

impostos, taxas, fretes, garantias, serviços de instalação, salários, encargos sociais, fiscais e comerciais,

bem como quaisquer outros aplicáveis.

Obs. 2 – Declaramos de que a empresa possui todos os requisitos exigidos no edital e no termo de
referência para o cumprimento do objeto contratual.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
À STI e SEIC
 
Sr. Secretário Sra. Chefe,
 
Em atenção ao Despachos

GSAD 0962053 e  SEIC 0962055, encaminho Termo de
Referência atualizado 0963303, com redução do montante de
USTs para 3890.

.
 

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 21/10/2021, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963305 e o código CRC 1F4D1366.

0006398-24.2021.6.02.8000 0963305v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
À SAD, com cópia para COMAP (para ciência),
 
Senhor Secretário,
 
Em virtude do Despacho COINF reproduzir o

quantitativo utilizado nos cálculos efetuados por esta Seção,
Despacho SEIC (0962055), devolvo os autos a Vossa Senhoria
para continuidade do procedimento, ratificando o
anteriormente exposto no Despacho SEIC (0959003), quanto à
sugestão de realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e nº
10.024/2019, com ampla participação.

 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 21/10/2021, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963424 e o código CRC 93DE7C62.

0006398-24.2021.6.02.8000 0963424v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

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

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 21/10/2021, às 17:02, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963605 e o código CRC 62B59388.

0006398-24.2021.6.02.8000 0963605v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
Tendo em vista tratar-se de alteração para ajustar

quantitativo projetado de UST aos limites orçamentários
anunciados, reporto-me ao Despacho STI 0963605, para
aprovar o Termo de Referência USTs reduzidas -
doc. 0963303, em consonância com o direcionamento dado no
Despacho GSAD 0962053, destacando que a aprovação de
mérito do formato técnico da contratação coube à Unidade
demandante.

Dessa forma, remeto os autos à COFIN, para
ciência e novo pronunciamento quanto à conformidade
orçamentária da proposição e, em paralelo, à SLC, para
elaborar a minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2021, às 17:52, 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
0963688 e o código CRC 5B6E8C62.

0006398-24.2021.6.02.8000 0963688v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
À SLC,
Para elaborar minuta de edital.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 21/10/2021, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963799 e o código CRC 74410EA1.

0006398-24.2021.6.02.8000 0963799v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho SAD (0963688).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/10/2021, às 22:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963857 e o código CRC 05453C2A.

0006398-24.2021.6.02.8000 0963857v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.
À COFIN,
 
Senhor Coordenador,
 
1. Informamos que existe adequação e

compatibilidade orçamentária para a contratação dos serviços
de apoio técnico de TIC destes autos para cumprimento do
art. 16 da LRF, pois:

1.1 O impacto orçamentário favorável para 2021 e
2022 foi aferido no doc 0963996 (vide memória de cálculo).
Sendo que, quando do lançamento da proposta orçamentária
do exercício de 2023, a unidade gestora de orçamento da TIC
deverá consignar valor compatível com reajuste estimado da
contratação no futuro para garantir a continuidade da
contratação, se for o caso, e consequente atendimento à LRF.

1.2 Smj, a despesa tem adequação orçamentária e
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade
com o plano plurianual e com  a lei de diretrizes
orçamentárias.

 

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 22/10/2021, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 22/10/2021, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  22/10/2021 09:43
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2021 PE 15

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 339040 70285 TIC APOIO

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

22/10/2021 0006398-24.2021.6.02 - 137.932,72

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 contratar prestação continuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da
Informação.
Proc 0006398-24.2021.6.02 (dois meses - nov e dez-2021).

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

22/10/2021 Inclusão 137.932,72

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

22/10/2021 09:20:43
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 15 e RO 746 - 2021

Observação:

- O valor foi remanejado do plano interno TIC MANSOF.
- Memória de cálculo:
 
 

ESTIMATIVA 2021
Anual* Mensal Valor Dia Início Fim Dias Valor

Reserva
R$ 827.597,50 R$

68.966,46 R$ 2.298,88 01/11/202131/12/202160 R$
137.932,92

*vide doc SEIC 0962055       
IMPACTO 2021 e 2022

Proposta
Proposta
orçamento
anual

Estimativa
anual* Resultado    

2021 R$
856.505,00

R$
137.932,92

R$
718.572,08   

2022 R$
907.896,00

R$
827.597,50

R$
80.298,50    

* Na estimativa anual 2021 consideramos apenas os meses de nov e dez,
pois já estamos em outubro.    
 
REFERÊNCIAS:       
PROC. SEI ORÇAMENTODOCUMENTO

SEI     

0002403-03.2021.6.02.8000 Ordinário
2022 940543     

0010621-
88.2019.6.02.8000

Ordinário
2021 752534       

 

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 22/10/2021, às 11:25, 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
0963996 e o código CRC CF96C379.
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.
À SAD,
Em atendimento ao despacho SAD (0963688),

encaminho manifestação da SGO (0963941), sugerindo envio
à area gestora para ciência da necessidade de inclusão, em
momento oportuno,  de valor compatível na PLOA2023.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/10/2021, às 12:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0964325 e o código CRC 871D96C3.

0006398-24.2021.6.02.8000 0964325v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.
À STI, apenas para ciência do Despacho

SGO 0963941, subitem 1.1.
Em paralelo, à SLC, na forma do Despacho

SAD 0963688.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/10/2021, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0964441 e o código CRC 9AC3D150.

0006398-24.2021.6.02.8000 0964441v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2021.
Ao Coordenador de Infraestrutura para ciência do

Despacho SGO 0963941 (subitem 1.1).
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 26/10/2021, 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
0965632 e o código CRC 171DC694.

0006398-24.2021.6.02.8000 0965632v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA  
 

PROCESSO Nº: 0006398-24.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 

Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário de Abertura: XX horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a 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,  
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, 
de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, 
edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 
11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DA VISTORIA  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a 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, conforme especificações descritas 
no Anexo I deste edital. 
 
1.2.  As empresas interessadas em participar do certame poderão realizar 
vistoria nas dependências da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para 
verificar as condições de prestação dos serviços, tomar conhecimento de 
peculiaridades relacionadas ao fornecimento e avaliar o grau de complexidade das 
tarefas a serem desenvolvidas. 
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1.3.      A vistoria poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes da 
data prevista para a abertura da licitação, não sendo admitida, em hipótese 
alguma, qualquer alegação de desconhecimento, total ou parcial, dos serviços a 
serem prestados, suas peculiaridades e complexidade, após a licitação. 

1.4. A Declaração de Vistoria deverá estar devidamente assinada, tanto pelo 
representante do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como pelo Responsável 
Técnico da empresa. 

1.5. A licitante poderá agendar a vistoria junto ao TRE/AL por meio do telefone 
(0XX82) 2122-7751 das 13h00 às 17h00, junto à Coordenadoria de Infraestrutura 
de TI. 

1.6. Na vistoria a licitante poderá efetuar medições para subsidiar a elaboração 
de suas propostas e eliminar possíveis omissões, falhas ou incompatibilidade das 
especificações constantes do edital; 

1.7. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, junto 
com a documentação de habilitação, declaração de que tem conhecimento da 
complexidade, dos aspectos relativos aos serviços e demais informações 
necessárias para a execução do objeto da licitação responsabilizando-se pela 
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos 
locais de instalação. 

 
2 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO REAJUSTE 
 
2.1. O período de vigência do Contrato de Prestação de Serviço deverá ser de 
12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, 
inciso II da Lei 8.666/1993.  
 
2.2. O contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos 
preços de mercado e à variação efetiva dos insumos e materiais aplicados na 
prestação dos serviços, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a 
contar da data de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta 
se referir, ou da data do último reajuste, aplicando-se o Índice de Custos de 
Tecnologia da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) ou, na insubsistência deste, por outro índice que vier a substituí-lo.  
 
2.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial para reajustamento do contrato.  
 
2.4. A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços até a 
data da prorrogação contratual subsequente. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
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Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

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

nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para 

o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

forma da legislação vigente; 

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 

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

ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 

como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 

vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 

Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” 

ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

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

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

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

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

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

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

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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 
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licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação. 

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

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

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

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

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

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

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão.  

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. 
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6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor global do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I.  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do 

sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado 

por um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES.  
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7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR TOTAL dos serviços, 
considerando o quantitativo estimado de 3.890 UST (Unidades de Serviço 
Técnico). 

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 
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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. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante.  

7.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  
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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 global, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

7.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 

esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 

pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 

ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

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

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 

aberto e fechado. 
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7.27.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

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

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 

2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos 

no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência 

previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° 

do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 

termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de 

preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no 
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exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 

mesma situação. 

7.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta 

de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que 

estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 

Pregoeiro. 

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob 

pena de desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1.    O preço máximo fixado para os serviços é R$ 827.597,50 (oitocentos e 
vinte e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), que, 
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 salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 
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8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 

(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 

e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, 
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.29. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
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existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 
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9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 
houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, 

nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins 

de habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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; 
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 
as alterações ou da consolidação respectiva. 

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

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

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

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

objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 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. 

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 apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4.  A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 

e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 

do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
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classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo 

para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 

no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 

habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que 

estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além 

da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação Técnica: 
 
9.10.3.1.  Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o 
licitante executa ou executou a prestação de serviços técnicos de 
Suporte Remoto e Presencial, de 1º e 2º Níveis, aos Usuários de 
Tecnologia da Informação (TI). 

 
9.10.3.1.1. Capacidade técnica de prestação de serviço em 
um período ininterrupto de um ano, de atendimento remoto e 
suporte técnico, nas modalidades remota (web e telefônico) e 
presencial num ambiente de pelo menos 200 (duzentas) 
estações de trabalho, com no mínimo 200 (duzentos) usuários 
de TIC.  
 
9.10.3.1.2.  Capacidade técnica de suporte, em um período 
ininterrupto de um ano, ao Sistema Operacional Microsoft 
Windows 10, Suites de Escritório e Soluções de 
Videoconferência.  
 
9.10.3.1.3.  Capacidade de gerenciamento de atendimento, 
em um período ininterrupto de um ano, utilizando software de 
gerenciamento de acesso remoto e solução de “Base de 
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Conhecimento”, com quantidade de registros/eventos igual ou 
superior a 500 (quinhentos) por mês. 
 

9.10.3.2. No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a empresa 
que está fornecendo o atestado, o responsável pelo setor 
encarregado do objeto em questão, inclusive telefones de contato, e 
a especificação dos serviços executados.  

 
9.10.3.3. Para a comprovação do período mínimo, será admitido 
o somatório de atestados (mas os períodos concomitantes serão 
computados uma única vez).  
 
9.10.3.4.  Somente será aceito atestado expedido após a 
conclusão do contrato, ou se decorrido, no mínimo, um ano do início 
de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado 
em prazo inferior.  
 
9.10.3.5. Os atestados apresentados deverão referir-se a 
serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou 
secundária especificadas no contrato social vigente da licitante. 

 
9.10.3.6. O licitante deverá disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 
foram prestados os serviços. 
 
9.10.3.7. A comprovação do vínculo de trabalho dos profissionais 
indicados com a licitante deverá ser efetuada quando da assinatura 
do contrato com o TRE/AL. 

 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

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: 

b) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 
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d) conter a descrição do item ofertado; 

e) conter os preços unitário e total dos serviços. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

à Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei 

nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 

induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 

que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 

caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não 

o recurso, fundamentadamente. 
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 

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. 
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13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 

por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 

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

úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 

pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no certame. 

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

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
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16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazo de disponibilização dos serviços em conformidade com este edital. 
 
16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
16.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da 
empresa vencedora do certame. 
 
16.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 16.2, 
implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total 
da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e 
danos. 
 
16.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
16.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota 
de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, 
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis. 
 
16.7. O prazo estipulado no item 16.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por 
igual período. 
 
16.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 

 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
17.1.     O recebimento dos serviços deve ser iniciado no 1º dia útil posterior à data 
de encerramento dos serviços, de acordo com as disposições contidas no subitem 
7.2 do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.  
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1.  A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis nº 
10.520/2002 e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas 
ou condições do presente edital. 
 
18.2.  Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na hipótese de a 
CONTRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a 
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar 
o retardamento da execução do objeto da presente contratação, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução deste contrato/objeto, comportar-se de 

Minuta de edital (0967016)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 256



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União e, se for o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, e no Edital e das demais 
cominações legais. 
 
18.3.  Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução incompleta ou 
em desconformidade com as condições avençadas, poderão ser aplicadas as 
seguintes penalidades, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem 
prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores dessa seção: 
 
a) Advertência; 

 
b) Multa nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de penalidades 
do Termo de Referência (Anexo I): 

 
b.1) Multa moratória de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia de 
atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias, situação 
que poderá caracterizar inexecução parcial do contrato; 
 
b.2) Multa de até 20% do valor global do contrato, pela caracterização de 
inexecução parcial do objeto contratado;  
 

b.2.1) Após o 20º dia de atraso, os serviços poderão, a critério do 
CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do 
Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento;  

 
b.3) Multa de até 30% do valor global do contrato, pela caracterização de 
inexecução total do objeto contratado; 
 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos; e  
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na alínea anterior.  
 
18.4. No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) 
dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada da garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a 
CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da 
Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês. 
 
18.5. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos 
incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 
10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
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18.6.  De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as 
sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou 
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:  
 

18.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;  
 
18.6.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 
 
18.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
18.7. Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, da Lei 
n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo de 
05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato.  
 
18.8. No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 
87, da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar 
da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) 
anos de sua aplicação. 
 
18.9. Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item 
anterior, serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, 
bem como daquela competente para decidir sobre o recurso. 
 
18.10. O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, 
mediante recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado na Avenida 
Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, nos dias úteis, 
durante o horário normal de expediente deste Regional.  
 
18.11.  As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei 
8.666/93). 
 
18.12. No item 15.2 (Tabela de Penalidades) do Anexo I (Termo de 
Referência) deste Edital, constam outras disposições sobre a aplicação das 
sanções administrativas, tais como, o percentual máximo para as infrações, os 
níveis de gravidade, e a discriminação das infrações e seus correspondentes 
níveis. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1.  O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente 
executados, em até 10 dias úteis, contados a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela, caso não exista outra pendência que impeça o 
pagamento. 
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19.2.  Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), será 
obrigada a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na forma do 
Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, 
assinadas pelo seu representante legal. 
 
19.3.  O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da 
CONTRATADA, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva 
fatura ou nota fiscal do fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal do 
Contrato. 
 
19.4.  Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a 
CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, até o dia 25 de cada mês, emitida em 
nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com descrição completa dos 
serviços executados, indicação do número do contrato e da nota de empenho 
correspondente, além de indicação dos seus dados bancários, além de necessária 
juntada do Relatório Mensal de Atividades. 
 
19.5.  Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as retenções devidas 
ao INSS e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 
1.234, de 11/01/2012. 
 
19.6.  A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota Fiscal/Fatura, 
apresentar os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, 
exigidos no Edital de Licitação. 
 
19.7.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
19.8.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.9.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
19.10.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a 
data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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19.11.  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de 
qualquer natureza. 
 
19.12. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento 
se, no momento da aceitação, os serviços prestados não estiverem em perfeitas 
condições e em conformidade com as especificações estipuladas. 
 
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2021, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza da Despesa 
nº 33.90.40.21. 

 
20.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante as constantes do Anexo IV. 
 
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
 
22.1.  São obrigações da contratada as constantes do Anexo IV. 
 
23 – DA GARANTIA  
 
23.1.  A CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 
Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições 
previstas neste termo de referência, cabendo-lhe optar dentre as modalidades: 
caução em dinheiro, títulos de dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, 
conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as 
obrigações contratuais. 
 
23.2.  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do 
contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 
 
23.3.  O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular 
de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
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23.4.  A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 
deverá abranger um período de mais 1 (um) mês após o término da vigência 
contratual. 

 
23.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

 
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
b) prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à 

CONTRATADA;  
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada;’ 
 
23.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica 
Federal em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE. 
 
23.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos 
os eventos indicados acima 
 
23.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua 
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 
23.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento 
de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 
 
23.10. O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou 
mais das seguintes hipóteses: 
 

a) caso fortuito ou força maior;  
b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 

contratuais;  
c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou 

fatos praticados pelo CONTRATANTE;  
d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE. 

 
23.11. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 
responsabilidade que não as previstas neste item. 
 
23.12.  Será considerada extinta a garantia: 
 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato;  
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b) no prazo de um mês após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não 
comunique a ocorrência de sinistros. 

 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.      No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 

a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 

o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação.  

24.6.        Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

24.7.  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. 

24.8.         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. 

24.9.      Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.10. 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. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
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24.12.     Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13.     O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Catálogo de Serviços; 
ANEXO I-B – Softwares; 
ANEXO I-C – Lista de Sistemas; 
ANEXO I-D – Termo de Confidencialidade; 
ANEXO I-E – Termo de Vistoria; 
ANEXO I-F – Planilha de Formação de Preço; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão); 
ANEXO III - Modelo de Declaração Assumindo Ônus; 
ANEOX IV – Minuta de Contrato. 
 

24.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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                                                            ANEXO I 
 
                                        TERMO DE REFERÊNCIA 
 

  
  

1 – DO OBJETO  

 

1.1 Contratação de empresa para a 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência e as 

condições estabelecidas.  

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1 Do Objeto  

 

1.1 Contratação de empresa para a 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 –, conforme as especificações contidas no presente Termo de 

Referência.  

 

2 Justificativa  

 

2.1 A Secretaria de Tecnologia da Informação – STI – é área técnica dentro do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL – responsável pela gestão, controle e manutenção 

de todos os processos de trabalho relacionados a Tecnologia da Informação, bem como do 

setor de atendimento ao usuário que apoia a instituição na resolução de problemas e 

necessidades referentes a equipamentos e sistemas utilizados pelo TRE/AL.  

 

2.2 No que tange à forma de contratação, adotou-se, como unidade de pagamento, a 

Unidade de Serviço Técnico – UST –, unidade de medida criada para mensurar o custo de 

execução de uma atividade, por um técnico capacitado, baseando-se no tempo gasto e na 

complexidade para realização da atividade. 

 

2.3 A escolha dessa unidade de medida teve como fundamentos: a aplicação das melhores 

práticas de mercado, a garantia da transparência na contratação e na execução das 

atividades, e o foco na produtividade e na qualidade dos serviços prestados. A adoção dessa 

métrica também teve como objetivo, em termos práticos, a contratação de prestação de 

serviços que fossem pagos de acordo com as necessidades do Tribunal.  
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2.4 A escolha da métrica supracitada reforçou-se, ainda, pelo teor do Acórdão 2.471/2008 – 

Plenário TCU, que orienta sobre a Terceirização de Tecnologia da Informação na 

Administração Pública Federal, ressaltando que a contratação do tipo de objeto pretendido 

não pode ser caracterizada exclusivamente como fornecimento de mão de obra, devendo ser 

considerada unicamente a prestação de serviços.  

 

2.5 Ainda para aquela contratação, como forma de quantificar o número de USTs que se 

pretendia contratar, a STI, com base no trabalho de mapeamento de processos conduzido 

pelo órgão e boas práticas adotadas em outros Órgãos da Administração Pública Federal, 

estabeleceu lista de serviços, cujo detalhamento levou à obtenção do número estimado de 

unidades necessárias para cumprimento do objetivo proposto por esta contratação. 

Inicialmente, para a implantação do serviço, estimou-se o quantitativo de 13.920 USTs. 

Todavia, dada a restrição orçamentária e dentro do que determinado pela Administração do 

Tribunal na instrução do autos do Procedimento SEI nº 0006398-24.2021.6.02.8000 este 

quantitativo foi revisado e limitado, para os fins da contratação, em 3.890 USTs para 

realização dos atendimentos aos chamados, dos atendimentos às Sessões do Plenário do 

TRE/AL e solicitações de serviço que a equipe técnica da STI determinasse como 

necessárias para acelerar a implantação ou bom funcionamento de outros serviços.  

 

2.6 Neste contexto, tomou-se por referência a execução de serviços similares do Contrato 

TSE nº 16/2015 – Infraestrutura, no recorte Alagoas, até que haja tempo para o 

amadurecimento dos trabalhos desenvolvidos pela unidade, com consequente 

aprimoramento de processos, padrões de trabalho e políticas internas. 

 

2.7 Dos Serviços  

 

2.7.1 O objeto pretendido consiste na contratação de prestação continuada de serviço de 

suporte técnico especializado de TI ao usuário do TRE/AL mediante o uso de Unidade de 

Serviço Técnico – UST – como métrica de aferição e faturamento dos serviços prestados, 

gerando contrato com empenho estimativo a ser consumido mediante demanda.  

 

2.7.2 O serviço será realizado mediante a abertura de Ordens de Serviço faturadas 

mensalmente.  

 

2.7.3 O SERVIÇO é composto de TAREFAS de suporte técnico que compõem as rotinas 

do Serviço de Atendimento ao Usuário.  

 

2.7.4 Cada TAREFA, por sua vez, possui um custo medido em UST, sendo aplicado para 

cada um dos tipos de tarefas de suporte de 1º e 2º níveis, conforme os valores estipulados 

por cada tarefa listadas abaixo:  

 
 

 Tarefa Quantidade 
de USTs 
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Registro Registro e classificação de chamados 1 

Requisição de 
Serviço 

Atendimento de requisição de serviço de 
priorida- de normal 

2 

Atendimento de requisição de serviço de 
priorida- de alta 

4 

Problema ou
 Incidente 

Resolução de incidente de prioridade baixa 2 

Resolução de incidente de prioridade média 3 

Resolução de incidente de prioridade alta 4 

 
 

Evento 

Assistência a evento de duração de até meio 
perí- odo 

10 

Assistência a evento de duração em período 
inte- gral 

20 

Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL 20 
  

  

2.7.5. Para os fins de entendimento do item anterior, evento de até meio- período são 

aqueles com duração não superior a 04 (quatro) horas; eventos de dura- ção em período 

integral são eventos com duração de até 10 (dez) horas, já contabi- lizado o horário 

dedicado ao intervalo intrajornada. 

  

2. Dos Papéis 

2.7.6. 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 respon- 

sabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, 

nos termos do Art. 67, da Lei nº 8.666/93; 

2.7.7. Preposto: representante da CONTRATADA perante o 

TRE/AL, com indica- ção formal, incumbido de receber, 

diligenciar, encaminhar e responder as principais questões legais 

e administrativas referentes ao andamento contratual, além de 

aten- der as recomendações do Gestor na execução do contrato; 

2.7.8. Fiscal do Contrato: (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 

15.787/2017): ser- vidor designado para auxiliar o gestor do 
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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; 

2.7.9. Usuários: São todas as pessoas que trabalham no Tribunal 

e todo cidadão que solicitar um apoio para um serviço 

disponibilizado no Catálogo de Serviços ou in- formar falha, 

incidente ou problema em um serviço ou equipamento 

administrado pela STI; 

2.7.10. Usuários Preferenciais: São os usuários que requerem 

maior atenção no tem- po de respostas as requisições de serviço, 

incidentes e problemas. São eles: 

2.7.10.1. Presidente, Vice-Presidente e Corregedor; 

2.7.10.2. Membros do Pleno; 

2.7.10.3. Diretor-Geral; 

2.7.10.4. Secretários. 

 

 

2.8. Das Equipes de Suporte Técnico 

2.8.1  A CONTRATADA deverá dispor de Equipes de Suporte Técnico 

capacitadas a atender as demandas e atividades previstas pelos processos 

de: Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problemas, 

Cumprimento de Requisições e Gerenciamento de Configuração de Ativos 

e Serviços. 

2.8.2. As equipes de suporte deverão ser categorizadas da seguinte forma: 

2.8.2.1. Equipe de Suporte de 1° Nível 

2.8.2.1.1 Responsável direto pelo recebimento de 

demandas por meio dos canais de atendimento e primeiro 

nível de suporte ao usuário de TI do TRE/AL. Caso 

necessário, estes profissionais poderão realizar atividades 

de atendi- mento a requisições e resolução de incidentes e 
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problemas, independente- mente de sua complexidade, 

desde que suportadas por roteiros/scripts contidos na base 

de conhecimento. 

2.8.1.1.1 Dada a complexidade da atividade, o 

profissional atuando nesta equi- pe deve ter experiência 

mínima de 01 (um) ano de atuação na área de atendi- 

mento a usuários de TIC, na atividade de “Help Desk de 

TI” ou de “suporte técnico de TI” ou função com 

nomenclatura similar; Ensino Superior completo. 

2.8.1.2  Equipe de Suporte de 2° Nível 

2.8.1.2.1 Responsável direta por atuar como segundo 

nível de suporte ao usuário de TI do TRE/AL, sendo capaz 

de realizar atividades de maior complexidade. Deverá estar 

apta a dar suporte a todos os itens do Catálogo de Servi- 

ços, sendo capaz de atender presencialmente tanto o 

usuário comum quanto o usuário preferencial do TRE/AL, 

demonstrando proficiência técnica e habilidades de 

comunicação oral e escrita em língua portuguesa. 

2.8.1.2.2 Dada a maior complexidade da atividade, o 

profissional atuando nesta equipe deve ter experiência 

mínima de 2 (dois) anos de atuação na área de atendimento 

aos usuários de TIC, ou na atividade de “suporte técnico de 

TI”, ou função com nomenclatura similar; Ensino Superior 

completo. 

 

2.9 Da Central de Serviços (Service Desk) 

2.9.1 Com base no conjunto de boas práticas, o CONTRATANTE 

busca atender às necessidades de negócio do órgão pelo aumento 

da qualidade dos seus serviços de TI que serão baseados na 
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Central de Serviços e nos Acordos de Níveis de Serviços (ANS ou 

SLA). 

2.9.1 O propósito da Central de Serviços (Service Desk) é ser o 

único ponto de con- tato entre os usuários e os serviços prestados 

pela TI do CONTRATANTE. Por meio da Central de Serviços os 

usuários deverão ser capazes de: 

2.9.1.1 Informar a ocorrência de Incidentes; 

2.9.1.2 Requisitar informações referentes a chamados, 

sistemas, softwares e serviços prestados pela STI e contidos 

no Catálogo de Serviço; 

2.9.1.3 Realizar Requisições de Serviços; 

2.9.1.4 Requisitar atendimentos relativos a serviços e 

processos associados a Configuração, Incidentes e Problemas 

que a Secretaria de TI realiza, sendo que: 

2.9.1.4.1 Gerenciamento de Incidentes – é o processo 

responsável em tratar das interrupções não planejadas, da 

redução da qualidade de um serviço de TI e falhas em itens 

de configuração; 

2.9.1.4.2 Gerenciamento de Problemas – é o processo 

responsável pelo gerenciamento do ciclo de vida de todos 

os problemas. Referência: o ITIL –Infor- mation 

Technology Infrastruture Library -- v3 define “problema” 

como a causa raiz de um ou mais incidentes. 

2.9.1.4.3 Gerenciamento de Configuração – é a atividade 

na qual se identifica, controla, registra, audita e verifica os 

serviços e itens de configuração (IC) para garantir sua 

integridade e configurações necessárias para controlar os 

serviços. 
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2.10 Dos Requisitos de Infraestrutura para a Central de Serviços 

2.10.1 Os usuários deverão ser capazes de entrar em contato com a 

Central de Serviços, pelo menos, por meio dos seguintes Canais de 

Comunicação: 

2.10.1.1 meio telefônico, por meio de números a serem 

disponibilizados pelo TRE/AL; 

2.10.1.2 formulário de abertura de requisições e aviso de 

incidentes e problemas disponível na ferramenta de 

gerenciamento de serviços de TI já em produção no TRE/AL 

e em uso pelos usuários dos serviços; 

2.10.1.3 chat em ferramenta de comunicação e colaboração 

institucional ou outros meios que venham a ser disponibilizados 

pelo TRE/AL; 

2.10.1.4 E-mail; 

2.10.1.5 ChatBot para atendimento a usuários, a ser 

disponibilizado pela CONTRATADA, com integração com o 

WhatsApp, com o portal de atendimento já disponibilizado 

pelo TRE/AL aos usuários dos serviços de TI e ferramenta de 

comuni- cação e colaboração institucional do TRE/AL. 

2.10.2 A CONTRATADA utilizará a ferramenta de gerenciamento 

de serviços de TI já em produção no TRE/AL e em uso pelos 

seus usuários e equipes de TI. 

2.10.3 A CONTRATADA será responsável por adaptações, 

evoluções, atualizações, integrações com outras bases, 

sistemas e aplicativos, e demais necessidades técnicas, 

identificadas pela CONTRATADA ou pelo 

CONTRATANTE, com vistas a manter a adequação da 

Minuta de edital (0967016)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 270



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

ferramenta de gerenciamento de serviços de TI e de seus 

respectivos plugins ou módulos para viabilizar fluentemente 

as atividades da CONTRATADA. 

2.10.4 A CONTRATADA deverá obrigatoriamente realizar as 

seguintes atividades em relação a central de serviços: 

2.10.4.1 Receber todas as demandas de usuários e da equipe de 

TI do CONTRA- TANTE; 

2.10.4.2 Registrar de forma detalhada todos os incidentes e 

requisições de serviços oriundos dos usuários, pelos meios de 

comunicação suportados pela Central de Serviços; 

2.10.4.3 Realizar a categorização e priorização das requisições, 

incidentes e problemas adequadamente, de acordo com o 

Catálogo de Serviços; 

2.10.4.4 Envidar esforços para resolver incidentes e 

requisições de serviços no primeiro contato com o 

usuário e de maneira eficiente, ou seja, no menor 

tempo possível, identificando com tempestividade a 

necessidade de escalação do atendimento para outra 

equipe de suporte técnica mais bem capacitada; 

2.10.4.5 Realizar, quando necessário, a escalação de 

incidentes e requisições de serviços para as equipes de 

suporte adequadas; 

2.10.4.6 Manter os usuários informados sobre o progresso do 

atendimento das solicitações, registrando 

adequadamente o andamento dos chamados na 

ferramenta de gerenciamento de serviços de TI, ou 

seja, documentando as informações solicitadas e 

registrando as informações fornecidas, e retornando 

ligação ao usuário, quando exigido ou necessário, para 
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informar sobre o atendimento da requisição ou 

olvresolução do problema ou incidente, conforme 

procedimentos a serem definidos pelo TRE/AL; 

2.10.4.7 Realizar o fechamento de todos os incidentes 

residos, requisições de serviços e outros chamados. 

2.10.5 A CONTRATADA se compromete a disponibilizar, até o fim 

da execução do Plano de Inserção, esses requisitos dentro de 

prazo acordado para início da prestação dos serviços 

contratados. 

 

2.11 Dos Cumprimentos de Requisição 

2.11.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 

2.11.1.1 Disponibilizar aos usuários informações sobre 

todos os serviços que estão disponíveis, assim como os 

procedimentos necessários para solicitar tais serviços; 

2.11.1.2 Fornecer aos usuários um canal pelo qual possam 

solicitar e receber serviços padronizados, através de 

processos de autorização e qualificação predefinidos; 

2.11.1.3 Realizar todas as requisições de serviço de acordo 

com os processos definidos pelo CONTRATANTE, 

prevendo: 

2.11.1.3.1 Possibilitar que todas as requisições sejam 

registradas, contro ladas, coordenadas, promovidas e que 

todo seu ciclo de vida seja realizado através de ferramenta 

de gerenciamento de serviços de TI; 

2.11.1.3.2     Realizar a análise dos meses anteriores das 

requisições de ser viço para que se tenha uma estimativa 

mais precisa para que o CONTRA- TANTE possa realizar 
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a ordem de serviço das tarefas que serão autorizadas 

previamente; 

2.11.1.3.3 Possibilitar o rastreamento de uma 

requisição através do seu status; 

2.11.1.3.4 Utilizar os critérios previamente definidos e 

acordados com o CONTRATANTE na 

determinação das suas prioridades; 

2.11.1.3.5 Possibilitar que os usuários possam realizar 

requisições de ser- viços predefinidos 

através de quaisquer dos canais de 

comunicação definidos. 

2.11.1.4 Todos os serviços previamente disponibilizados em 

portal deverão ter sua descrição detalhada e o tempo estimado 

necessário para conclusão do seu atendimento. 

2.11.1.5 Utilizar um Modelo de Requisição de Serviços 

definido e acordado com o CONTRATANTE, que deve conter 

no mínimo as seguintes informações: 

2.11.1.5.1 Número de referência único; 

2.11.1.5.2 Categorização da requisição; 

2.11.1.5.3 Urgência da requisição; 

2.11.1.5.4 Impacto da requisição; 

2.11.1.5.5 Priorização da requisição; 

2.11.1.5.6 Dia e hora de registro; 

2.11.1.5.7  Identificação da pessoa ou equipe de 

suporte técnico que realizou a requisição; 

2.11.1.5.8  Identificação do canal de 

comunicação utilizado na notificação do 

incidente (portal de atendimento, e-mail, 
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ChatBot, mensagem eletrônica em ferramenta 

de comunicação e colaboração do TRE/ AL, 

etc.); 

2.11.1.5.9 Identificação do canal de comunicação 

utilizado na notificação do incidente (portal de 

atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem 

eletrônica em ferramenta de comunicação e 

colaboração do TRE/ AL, etc.); 

2.11.1.5.10 Nome, departamento, telefone e localidade 

do usuário solicitante; 

2.11.1.5.11 Descrição da requisição;  

2.11.1.5.12 Status da requisição; 

2.11.1.5.13 Item de Configuração (IC) relacionado; 

2.11.1.5.14 Pessoa ou equipe de suporte técnico para o 

qual a requisição foi alocada; 

2.11.1.5.15 Registro das atividades realizadas para 

atender a requisição e quando ocorreram; 

2.11.1.5.16 Data e hora da conclusão; 

2.11.1.5.17 Data e hora de encerramento. 

2.11.1.6 Utilizar, em todas as atividades inerentes a uma 

requisição, o Catálogo de Serviços; 

2.11.1.7 Utilizar de forma adequada o SLA definido pelo 

CONTRATANTE para atender uma requisição. Ambos, 

CONTRATANTE e CONTRATADA, poderão solicitar a 

revisão dos requisitos, das tarefas e dos prazos para o 

cumprimento de uma requisição, caso algum dos eventos a 

seguir venha a ocorrer: 

2.11.1.7.1 Aumento ou redução dos Itens de 
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Configuração associados aos serviços 

de TI envolvidos na requisição; 

2.11.1.7.2 Inserção, alteração ou remoção de 

alguma tecnologia utilizada pelos serviços de TI 

envolvidos na requisição. 

2.11.1.8 Todos os serviços solicitados e que não estejam 

previamente contidos no Catálogo de Serviços deverão ser 

submetidos ao Processo de Mudança para devida adequação 

do Catálogo. 

2.12 Do Gerenciamento de Incidentes 

2.12.1 A CONTRATADA deverá envidar esforços para que, 

no caso da ocorrência de um Incidente, os serviços 

possam ser restabelecidos a sua operação normal o mais 

rápido possível, minimizando o impacto ao negócio e 

garantindo que os Acordos de Níveis de Serviço (ANS) 

sejam mantidos. 

2.12.2 A CONTRATADA deverá realizar a priorização de 

Incidentes de forma que esteja alinhada com as 

necessidades de negócio, que devem ser previamente 

aponta- das pelo CONTRATANTE. 

2.12.3 A CONTRATADA deverá registrar todos os 

incidentes, independentemente do meio pelo qual este 

foi detectado ou registrado. 

2.12.4 A CONTRATADA deverá garantir a capacitação 

adequada das Equipes Téc- nicas de Suporte para que 

estas possam, através de atividades proativas e sempre 

que possível, identificar, informar e registrar incidentes 

antes mesmo que estes sejam percebidos pelos usuários. 

2.12.5 A CONTRATADA deverá prover mecanismo no 
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processo de Gerenciamento de Incidentes de forma que 

seja possível, a critério do CONTRATANTE, determinar 

quais serão as pessoas notificadas na ocorrência de 

determinados tipos de incidentes. 

2.12.6 A CONTRATADA deverá garantir que todo o 

processamento e manipulação de Incidentes esteja 

alinhado com os critérios de urgência e disponibilidade 

definidos no Catálogo de Serviços. 

2.12.7 Garantir que todos os incidentes sejam armazenados 

e gerenciados por meio da ferramenta de gerenciamento 

de serviços de TI. 

2.12.8 Utilizar modelo padronizado de classificação de 

incidentes que seja consistente e de fácil entendimento 

com a tabela de Classificação de prioridade dos 

Incidentes e o Catálogo de Serviço. 

2.12.9 Possibilitar que a base de dados de incidentes seja 

auditada a qualquer tempo e sem aviso prévio do 

CONTRATANTE, a fim de verificar se os registros de 

incidentes estão categorizados de forma correta. 

2.12.10 Garantir que todos os incidentes sejam 

classificados de acordo com os critérios de priorização e 

escalação definidos no Catálogo de Serviços. 

2.12.11 Utilizar um Modelo de Incidente que defina 

previamente quais os passos de- vem ser seguidos na 

manipulação de Incidentes e ter no mínimo as seguintes 

informações: 

2.12.11.1 Número de referência único; 

2.12.11.2 Categorização do Incidente; 

2.12.11.3 Urgência do Incidente; 
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2.12.11.4 Impacto do Incidente; 

2.12.11.5 Priorização do Incidente – Deverá ser 

automática levando em conta a urgência e impacto 

do incidente; 

2.12.11.6 Dia e hora de registro; 

2.12.11.7 Identificação da pessoa ou Equipe de 

Suporte Técnico que registrou o incidente; 

2.12.11.8 Identificação do canal de 

comunicação utilizado na notificação do incidente 

(portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem 

eletrônica em ferra- menta de comunicação e 

colaboração do TRE/AL, etc.); 

2.12.11.9 Nome, Departamento, Telefone e localidade 

do usuário solicitante; 

2.12.11.10 Descrição dos Sintomas; 

2.12.11.11 Status do Incidente (Aberto, Em Andamento, 

Encerrado, etc); 

2.12.11.12 IC(s) relacionado; 

2.12.11.13 Pessoa ou Equipe Técnica de Suporte 

para o qual o Incidente foi alocado; 

2.12.11.14 Registro das Atividades realizadas 

para resolver o incidente e quando ocorreram. 

2.12.12 Realizar a categorização de todos os 

incidentes de forma adequada, a fim de garantir uma sólida 

avaliação de tendência. As categorizações deverão conter, 

pelo menos, as seguintes informações: 

2.12.12.1 Localidade Impactada; 

2.12.12.2 Serviço Impactado; 

2.12.12.3 Sistema Impactado; 
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2.12.12.4 Aplicação Impactada; 

2.12.13 Possibilitar que todos os incidentes possam 

ser rastreados através de seu ciclo de vida, garantindo o 

conhecimento do status atual do incidente, que 

minimamente poderá ser: 

2.12.13.1 Aberto ou Ativo; 

2.12.13.2 Em andamento ou Em atendimento; 

2.12.13.3 Resolvido; 

2.12.13.4 Encerrado ou Concluído. 

2.12.14 Realizar um processo de investigação e 

diagnóstico de incidentes que contemple minimamente as 

seguintes atividades: 

2.12.14.1  Busca pelo entendimento exato do 

que está acontecendo de errado ou do que está 

sendo solicitado pelo usuário; 

2.12.14.2  Definir corretamente a ordem 

cronológica dos eventos; 

2.12.14.3  Confirmar a extensão do impacto do 

incidente incluindo o tipo e o número de 

usuários afetados; 

2.12.14.4  Identificar quaisquer outros eventos 

que possam estar relacionados ou 

eventualmente contribuindo para a ocorrência 

do incidente; 

2.12.14.5  Realizar em base de conhecimento, a 

busca por ocorrências de incidentes ou 

problemas anteriores, que sejam similares ao 

incidente em questão; 

Minuta de edital (0967016)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 278



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

2.12.14.6 Avaliar se o incidente já se encontra 

em Bases de Dados de Erros Conhecidos 

(BDEC); 

2.12.14.7 Possibilitar a associação do Incidente 

com Problema, caso seja necessário. 

2.12.15 Enviar todos os incidentes não resolvidos à 

Equipe de Suporte Técnico da CONTRATADA, 

que envidará todos os esforços a fim de atender a 

demanda do usuário através do telefone. Caso o 

incidente necessite ser escalado para outra 

equipe, o usuário deverá ser devidamente 

informado desta operação. 

2.12.16 Realizar a escalação de Incidentes, a ser 

realizado através das equipes, de forma que não 

ultrapasse o SLA definido pelo 

CONTRATANTE; 

2.12.17 Possibilitar que o Processo de Gerenciamento de 

Incidentes garanta que todos os incidentes, 

independente do meio pelo qual foram 

registrados, possam ser automaticamente 

escalados à Equipes de Suporte previamente 

especificados e/ou ainda automaticamente 

notificados a determinado grupo de pessoas 

através de e-mail; 

2.12.18 Garantir o registro histórico de todas as ações 

realizadas em quaisquer níveis do processo de 

investigação e diagnóstico de um incidente; 

2.12.19 Garantir que todos os incidentes sejam 
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submetidos para avaliação de satisfação do 

usuário no seu encerramento; 

2.12.20 Garantir que todos os incidentes resolvidos, mas 

que não tiveram sua causa raiz identificada, 

sejam encaminhados para o Gerenciamento de 

Problemas. 

 

2.13 Do Gerenciamento de Problemas 

2.13.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 

2.13.1.1 Buscar formas de prevenir a ocorrência de 

problemas que possam gerar incidentes. 

2.13.1.2 Envidar esforços para eliminar a recorrência de incidentes. 

2.13.1.3 Buscar a minimização do impacto de incidentes 

que não possam ser evitados. 

2.13.1.4 Agir preferencialmente de forma proativa na 

identificação e na solução de problemas, idealmente antes que 

outros incidentes relacionados a estes possam ocorrer 

novamente. 

2.13.1.5 Revisar incidentes categorizados com prioridade 

alta, a fim de identificar sua causa raiz e definir as ações 

necessárias para que eles não ocorram no- vamente. 

2.13.1.6  Realizar periodicamente a revisão dos registros de 

incidentes e operações de manutenção, buscando a identificação 

de atividades, comportamentos e tendências que possam 

identificar a existência de um problema. 

2.13.1.7  Realizar periodicamente a revisão dos registros de 

eventos de Itens de Configuração – IC –, buscando a identificação 

de eventos de aviso ou exceção que possam identificar a 
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existência de um problema. 

2.13.1.8 Garantir que atividades reativas e proativas 

busquem a identificação da causa raiz dos problemas, 

associando-a às prováveis causas de incidentes para que estes 

não se tornem recorrentes. 

2.13.1.9 Fornecer pelo menos um Modelo de Problema que 

defina previamente quais passos devem ser seguidos na 

manipulação de problemas para ser seguido dentro da 

ferramenta de gestão. 

2.13.1.10 Criar uma Base de Dados de Erros Conhecidos – 

BDEC – para registrar as eventuais soluções de contorno ou 

resolução associadas a incidentes e problemas. 

2.13.1.11 Garantir que todos os problemas tratados sejam 

detalhadamente registrados na BDEC (Base de Dados de 

Erros Conhecidos); 

2.13.1.12 Utilizar um modelo de categorização de problemas 

que será aprovado pela equipe técnica do CONTRATANTE e 

levará em conta as seguintes variáveis: 

2.13.1.12.1 Se o sistema pode ser recuperado antes de ser 
substituído;  

2.13.1.12.2 Qual o custo envolvido associado às 
atividades de recuperação ou substituição; 

2.13.1.12.3 Qual o nível de conhecimento técnico que 

será necessário para solucionar o problema; 

2.13.1.12.4 A quantidade de tempo necessária para 

solucionar um problema; 

2.13.1.12.5 Qual é a extensão do problema. 

 

2.14 Do Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço 

 

2.14.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 
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2.14.1.1 Considerar que são Itens de Configuração (IC) todos os 

ativos de ser- viço que sejam necessários para realizar a entrega 

de um serviço de TI como, por exemplo, hardware, software, 

Catálogo de Serviços e documentação de proces- sos. 

2.14.1.2 Manter, através de ferramenta de gerenciamento de 

serviços de TI, in- formações atuais e históricas de serviços e 

Itens de Configuração (IC). 

2.14.1.3 Possibilitar que qualquer mudança no estado de 

algum Item de Confi- guração seja automaticamente 

percebida. 

2.14.1.4 Garantir que qualquer operação de adição, 

remoção, modificação ou substituição de Itens de 

Configuração (IC) ou de quaisquer configurações e/ou de 

componentes associados a estes, sigam processo de 

documentação e controle a ser criado pela CONTRATADA em 

parceria com o CONTRATANTE; 

2.14.1.5 Garantir que a adição, remoção, modificação ou 

substituição de Itens de Configuração (IC), ou de suas 

características e/ou de componentes associados a estes, 

possam ser automaticamente atualizados e registrados por 

meio de ferra- menta de gerenciamento de serviços de TI; 

2.14.1.6 Possibilitar que a Solução de Gestão possa 

encaminhar informações  de mudança de estado dos serviços e 

itens de Configuração (IC), que necessitem de tratativa 

adequada pelos processos de Gerenciamento de Incidentes e 

Proble- mas; 

2.14.1.7 Garantir que todo o histórico de configuração de 

quaisquer Itens de Configuração (IC), considerados relevantes 

pelo CONTRATANTE, seja mantido em base de dados que 
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poderá ser alimentada automaticamente ou manualmente 

através da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI; 

2.14.1.8 Sugerir ao CONTRATANTE intervenções nos Itens de 

Configuração (IC) que possam reduzir custos ou otimizar o 

desempenho dos serviços prestados pela STI; 

2.14.1.9 Utilizar as informações coletadas sobre os Itens de 

Configuração (IC) que tornem o seu gerenciamento mais proativo do 

que reativo; 

2.14.1.10 Estabelecer níveis de controle dos Itens de 

Configuração (IC) que pos- sibilitem sua rastreabilidade e 

auditoria pelo CONTRATANTE; 

2.14.1.11 Garantir que qualquer configuração lógica anterior 

a uma mudança re- alizada em um IC possa ser recuperada, a 

qualquer tempo; 

2.14.1.12 Todos os IC devem estar logicamente identificados 

na ferramenta de gerenciamento de serviços de TI com, no 

mínimo, os seguintes atributos: 

2.14.1.12.1 Identificador Único;  

2.14.1.12.2 Tipo de IC; 

2.14.1.12.3 Nome/Descrição; 

2.14.1.12.4 Versão. 

 

 

2.15 Do Atendimento a Sessões e Eventos do Tribunal 

2.15.1 A CONTRATADA deverá realizar todo o 

atendimento aos eventos e às sessões ordinárias e 

extraordinárias do Tribunal, nas quais realizará o apoio 

a todos os mem- bros, servidores, membros auxiliares e 

colaboradores que estão participando do evento ou da 
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sessão, quanto a: 

2.15.1.1 Informações e Dúvidas: de sistemas, 

softwares instalados nos microcom- putadores e 

notebooks, multifuncionais, rede wireless e cabeada. 

2.15.1.2 Instalação de equipamentos de TI para uso 

no plenário; 

2.15.1.3 Troca de microcomputadores e notebook por 

defeito ou falha; 

2.15.1.4 Ajuda aos usuários para realizarem 

atividades em softwares e sistemas dis- ponibilizados 

pelo Tribunal; 

2.15.1.4.1 As listas de softwares e aplicativos 

estão nos anexos I-B e I-C; 

2.15.1.5 Apoio na realização da transmissão da sessão 

via internet, quando houver. 

A equipe que atenderá aos eventos e às sessões deverá 

permanecer em tempo in tegral no recinto em que as 

atividades estão ocorrendo, durante todo o período de 

re- alização das sessões ou eventos; 

2.15.2 Os registros dos atendimentos durante as sessões e 

ou eventos não deverão cons- tar na lista de atendimentos 

para faturamentos, uma vez que a atividade da sessão co- 

brirá todos os atendimentos a ela associados. 

2.15.3 As sessões ou eventos poderão ser realizadas nos 

períodos matutino, vespertino e noturno; 

2.15.4 As sessões ordinárias são realizadas pelo menos duas vezes ao 

mês; 

2.15.5 As sessões extraordinárias podem ser marcadas de uma sessão 

para o próximo período do dia ou para o dia seguinte, 

dependendo da necessidade do Tribunal. 
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2.16 Do Acordo de Níveis de Serviços (ANS ou SLA) 

2.16.1 A medição da qualidade dos serviços prestados pela 

CONTRATADA será feita por meio da tabela dos 

Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimen- 

to a Chamados, cujo resultado comporá o valor mensal a ser 

pago no período de prestação dos serviços. 

2.16.2 As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de 

Serviços – ANS se referem a fatos cotidianos da execução do 

contrato, não isentando a CONTRATADA das de- mais 

responsabilidades ou sanções legalmente previstas. 

2.16.3 Em acordo entre as partes, os procedimentos de 

metodologia de avaliação duran- te a execução contratual 

poderão ser alterados, desde que o novo sistema se mostre 

mais eficiente que o anterior, não implique em prejuízos para 

a CONTRATADA e re- flita a maturidade do ambiente 

computacional do CONTRATANTE e atenda a orien- tação 

do Egrégio Tribunal de Contas da União em seu Acórdão nº 

717/2010-Plená- rio, item 9.3.5), abaixo: 

2.16.3.1 “determinação ao Ministério do Trabalho e 

Emprego para que, em atenção ao “caput” dos arts. 3º 

e 41, e art. 54, §1º, da Lei nº 8.666/1993, referente ao 

princípio da isonomia e à vinculação do contrato ao 

instrumento convocatório, abstenha-se de prever no 

edital a adoção de novos Acordos de Nível de Serviço 

durante a execução contratual, sendo possível, 

entretanto, a alteração ou a renegociação para ajuste 

fino dos ní- veis de serviços pré-estabelecidos nos 

editais, desde que essa alteração ou renegociação: a) 
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esteja prevista no edital e no contrato; b) seja tecnica- 

mente justificada; c) não implique acréscimo ou 

redução do valor contra- tual do serviço além dos 

limites de 25% permitidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 

8.666/1993; d) não configure descaracterização do 

objeto licitado.” 

Acórdão nº 717/2010-Plenário 

2.16.4 Procedimentos relativos a ANS: 

2.16.4.1 O corpo técnico, responsável pela fiscalização do 

Contrato designado pelo CONTRATANTE acompanhará a 

execução dos serviços prestados, atuando junto ao preposto 

indicado pela CONTRATADA; 

2.16.4.2 Mensalmente, a CONTRATADA, na pessoa do seu 

preposto, apresentará a medição dos serviços no período 

apurado, conforme o processo de emissão e re- cebimento dos 

serviços prestados. 

 

 

Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimento a Chamados 

  
Nome 

 
Descrição 

 
Medição 

 
Métrica 

Perfil de 
Atendime 
nto 

Periodicida de Medidas 
Corretivas 

Instrumen to  

De Medição 
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C
la

ssifica
çã

o
 d

e
 C

h
a
m

a
d
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INS1 – 
Tempo de 
classific ação de 
Chamado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Mede  o 
tempo 
entre  a 
abertura e 
a 
classifica 
ção do 
chamado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tempo 
decorrido 
com o 
chamado 
no estado 
em 
“Aberto” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
95% dos 
chamados 
classifica 
dos  em 
até 15 
minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Atendim
e nto
 
1º 
nível 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mensal 

Glosa 
correspond
e nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso 
 este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 
Exemplo: 
Se o 
percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido 
for de
 93,5%
, 
então  
 a 
glosa será 
de 1,5%,
 que 
correspond
e ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Solução de 
Gestão de 
chamados 
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  R
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u
isiçã

o
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e
 S

e
rv

iço
s 

INS2 - 
Tempo 
de 
Solução 
de 
Demand 
a 
“Requisi 
ção
 d
e 
Serviços 
de 
priorida
d e 
normal” 

Mede  o 
tempo 
entre  a 
classifica 
ção
 d
a 
demand
a 
“Requisiç 
ão
 d
e 
Serviço 
de 
prioridad 
e 
normal” 
e
 se
u 
fechame
n to 

Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 
demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou
 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

95%
 da
s 
requisiçõ
e s 
resolvida
s em até 
4 horas 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

Mensal Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 

Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

Solução de 
Gestão de 
chamados 
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INS3 - 
Tempo 
de 
Solução 
de 
Demand 
a 
“Requisi 
ção
 d
e 
Serviços 
de 
priorida
d e 
alta” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mede  o 
tempo 
entre  a 
classifica 
ção
 d
a 
demand
a 
“Requisiç 
ão
 d
e 
Serviço 
de 
prioridad 
e alta” e 
seu 
fechame
n to 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 
demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou
 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
95%
 da
s 
requisiçõ
e s 
resolvida
s em até 
2 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mensal 

Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 

Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Solução de 
Gestão de 
chamados 

In
cid

e
n
te

s 

INS4 – 
Tempo 
de 
Solução 
da 

Mede  o 
tempo 
após  a 
classifica 
ção

Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 

95%
 da
s 
demanda
s de 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

Mensal Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 

Solução de 
Gestão de 
chamados 
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Deman
d a 
“Inciden 
tes” 
categori
z ados 
com 
“priorid
a de 
alta” 

 d
a 
demand
a 
“Incident 
e 
prioridad 
e alta” 
até sua 
resoluçã
o 

demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou
 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

prioridad
e alta 
resolvido
s em até 
1 hora 

percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 

Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

 INS5 – 
Tempo 
de 
Solução 
da 
Deman
d a 
“Inciden 
tes” 
categori

Mede   o 
tempo 
após   a 
classifica 
ção 
 da 
demand
a 
“Incident 
e 

Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 
demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou

95%
 da
s 
demanda
s de 
prioridad
e média 
resolvido
s em até 
2 horas 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

Mensal Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment

Solução de 
Gestão de 
chamados 
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z ados 
com 
“priorid
a de 
média” 

prioridad 
e média” 
até
 su
a 
resoluçã
o ” 

 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 

Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
INS6 – 
Tempo 
de 
Solução 
da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mede  o 
tempo 
após  a 
classifica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
95%
 da

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minuta de edital (0967016)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 291



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

Deman
d a 
“Inciden 
tes” 
categori
z ados 
com 
“priorid
a de 
baixa” 

ção 
 da 
demand
a 
“Incident 
e 
prioridad 
e
 baixa
” 

até
 su
a 
resoluçã
o 

demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou
 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

s 
demanda
s de 
prioridad
e baixa 
resolvido
s em até 
3 horas 

 
Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

 
Mensal 

contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 

Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

Solução de 
Gestão de 
chamados 

 INS  7  
– 
Índice 
de 
Satisfaç
ã o        
do 
Usuári
o Final 

Mede  o 
índice de 
satisfaçã
o com  o 
atendim
e nto
 a
o usuário 
final
 d
a central 
de 
serviços 

Percentua
l de 
respostas 
entre 
“Ótimo” e 
“Bom” em 
pesquisa 
de 
satisfação 
respondid
a 

90%
 da
s 
opiniões 
entre 
“Ótimo” 
e “Bom” 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

Mensal Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o 

Pesquisa de 
satisfação da 
Ferrament a
 de 
Service 
Desk. 

    
 
 
 
 
 

   e o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
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por cada 
atendime
nt o 
realizado 
ao 
usuário 

seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 
Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 

então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

  
  
  

2.16.4.3. Os valores de glosa estão limitados a 20% do valor da fatura do 

mês de referência, sem, contudo, isentar ou limitar quaisquer outros valores 

cobrados a título de sanções administrativas. 

 

2.17 Dos Critérios para a Classificação da Prioridade 

2.17.1        A CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão obrigatoriamente 

classificar todos os Incidentes de acordo o que está definido no Catálogo de 

Serviços (ANEXO I-A). 

2.17.2 A CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE os modelos dos 

processos de Cumprimento de Requisição, Gerenciamento de Incidente, 

Gerenciamento de Problema e demais processos que se mostrarem úteis para a 

CONTRATADA realizar os serviços constantes nesse termo de referência. 
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2.17.3 Os processos definidos pelo CONTRATANTE deverão ser seguidos 

e caso for constatado algum problema com o processo a 

CONTRATADA deverá informar a CONTRATANTE para verificar 

a necessidade de alteração do processo. 

 

2.18 Demais condições gerais 

2.18.1 A Contratada deverá: 

2.18.1.1 Utilizar os processos de Gerenciamento de Problemas 

e Gerenciamento de Incidentes de forma que trabalhem juntos 

para garantir o aumento da qualidade e disponibilidade dos 

serviços de TI; 

2.18.1.2 Realizar a comunicação com todas as Equipes 

envolvidas para que possam ter suas atividades 

supervisionadas e gerenciadas por gestores técnicos             

devidamente capacitados a exercer esta função; 

2.18.1.3 Garantir que o gestor técnico (preposto) execute as 

seguintes atividades: 

2.18.1.3.1 Coordenar as atividades de sua equipe; 

2.18.1.3.2 Ter ciência de todos os problemas e incidentes que 

sejam relevantes para o negócio do CONTRATANTE; 

2.18.1.3.3 Agir de forma proativa na sugestão de melhorias 

que otimizem a prestação de serviços ao CONTRATANTE; 

2.18.1.3.4 Garantir a integração entre as equipes de suporte; 

2.18.1.3.5 Ser a interface de comunicação entre a 

equipe técnica do CONTRATANTE e as equipes técnicas da 

CONTRATADA; 

2.18.1.3.6 Estar atento ao cumprimento dos Acordos 

de Níveis de Serviço (ANS) pela CONTRATADA; 
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2.18.1.4 Garantir que as Requisições de Serviços sejam 

tratadas através de processo exclusivo para este fim, conforme 

descrito no processo de Cumprimento de Requisições; 

2.18.1.5 Garantir que as equipes técnicas estejam permanentemente 

capacita- das nas tecnologias adotadas pelo CONTRATANTE, para 

que estas estejam aptas a identificar e resolver rapidamente um 

incidente ou problema. 

2.18.1.6 Garantir que todas as equipes estejam cientes dos 

impactos associados à imagem e aos serviços prestados para o 

CONTRATANTE, quando estiverem trabalhando na solução de 

um incidente ou problema. 

2.18.1.7 Coletar dados através de Solução de Monitoramento e 

gerar a partir destas informações os relatórios de disponibilidade 

dos Itens de Configuração (IC) relacionados aos serviços descritos 

no Catálogo de Serviços. 

2.18.1.8 Garantir que os processos de Gerenciamento de 

Problemas, Gerenciamento de Incidentes e Gerência da 

Configuração e Ativos de Serviço trabalhem juntos para garantir o 

aumento da qualidade e disponibilidade dos serviços de TI. A 

completa integração desses processos deverá ser operada inclusive 

pela ferra- menta de gerenciamento de serviços de TI; 

2.18.1.9 Informar ao CONTRATANTE a necessidade de 

quaisquer insumos necessários para: 

2.18.1.9.1 Resolver incidentes; 

2.18.1.9.2 Resolver problemas; 

2.18.1.9.3 Prover soluções de contorno. 

2.18.1.10 Informar ao CONTRATANTE sempre que a 

solução de contorno ou definitiva de um Incidente esteja 

dependendo do fornecimento de algum insumo que não seja 
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responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, a fim de se 

resguardar contra eventuais quebras do Acordo de Nível de 

Serviço, como por exemplo: 

2.18.1.10.1 Serviços de fornecedores externos; 

2.18.1.10.2 Fornecimento de equipamentos de 

hardware; 

2.18.1.10.3 Fornecimento de software; 

2.18.1.10.4 Fornecimento de energia elétrica. 

 

3 Plano de inserção da contratada 

3.1.1 Conceitua-se a “inserção” como sendo o processo em que o 

CONTRATANTE repas- sa à CONTRATADA as informações e as 

atividades, conforme os padrões de execução até então realizados, para 

que não haja quebra de continuidade dos serviços. Finalizado este 

processo, a CONTRATADA assume o início da execução dos serviços e 

passa a ser a res- ponsável pelos resultados obtidos, ressalvados os 

ajustes de acordo de nível de serviços. 

3.1.2 Os primeiros 90 (noventa) dias após o início da execução dos 

serviços serão conside- rados como período de inserção da 

CONTRATADA, período reservado para que a CON- TRATADA realize 

as seguintes atividades: 

3.1.2.1 Conhecer, analisar e entender o ambiente 

computacional e sua dinâmi- ca atual, procedimentos, 

diretrizes, políticas, normas, planos e programas, dentre outros 

que deverão ser considerados na execução contratual; 

3.1.2.2 Propor adequação, no que couber, da infraestrutura 

física e lógica do CONTRATANTE; 

3.1.2.3 Indicar seu PREPOSTO e substituto, até o 10º dia 
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útil após o início da vigência do contrato; 

3.1.2.4 Apresentar da equipe de operação devidamente capacitada; 

3.1.2.5 Instalar e configurar software Gestão para atender 

ao gerenciamento de incidentes, requisições de serviço, 

configuração, mudança; 

3.1.2.6 Implantar processo de atendimento, em 

conformidade com o disposto neste Termo de Referência. 

3.1.2.7 Definir as rotinas de serviços e demais atividades 

necessárias à execu- ção do objeto, e consequente ajuste dos 

níveis de serviços acordados, em comum acordo com o 

CONTRATANTE. 

3.1.3 O Plano de Projeto da Inserção deve ser elaborado pela 

CONTRATADA, e entregue ao CONTRATANTE para validação até o 

15º dia útil após o início da vigência do contrato, contemplando as 

seguintes premissas/atividades para o prazo de 120 dias: 

3.1.3.1 Validar ou atualizar, caso necessário, o Catálogo de Serviços do 

CON TRATANTE, previamente à sua configuração na ferramenta de 

Gestão da CON- TRATADA. 

3.1.3.2 Implantar e adequar a ferramenta de Gestão da 

CONTRATADA, in- cluindo os Gerenciamentos de Incidentes, 

Cumprimento de Requisições, Geren- ciamento de Problema, 

Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço e 

Gerenciamento de Níveis de Serviço, áreas de atendimento, 

assuntos, categorias e demais informações constantes no 

Catálogo de Serviços. 

3.1.3.3 Definir o modelo de registro dos Itens de 

Configuração (IC´s) para formação da Base de Dados do 

Gerenciamento de Configuração (BDGC). 
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3.1.3.4 Definir o modelo de gerenciamento do 

conhecimento (formação da base de conhecimento) a 

ser adotado. 

3.1.3.5 Treinar os servidores do CONTRATANTE 

em todos os módulos da ferramenta para efeitos de 

utilização, acompanhamento, aferição e fiscalização 

dos serviços. 

3.1.3.6 Apresentar Plano para início dos 

atendimentos dos chamados de su- porte técnicos aos 

usuários do CONTRATANTE. 

3.1.3.7 Capacitar da equipe interna da 

CONTRATADA na utilização da Ferra- menta de 

Gestão. 

3.1.3.8 Entregar os manuais de procedimentos para 

abertura de chamados na central de serviços, para 

disseminação aos usuários do CONTRATANTE. 

 

 

4 Vistoria 

 

 

4.1 As empresas interessadas em participar do certame poderão 

realizar vistoria nas de- pendências da sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas para verificar as condi- ções de prestação dos 

serviços, tomar conhecimento de peculiaridades relacionadas ao 

fornecimento e avaliar o grau de complexidade das tarefas a serem 

desenvolvidas. 

4.2 A vistoria poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes 

da data prevista para a abertura da licitação, não sendo admitida, em 
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hipótese alguma, qualquer alegação de desconhecimento, total ou 

parcial, dos serviços a serem prestados, suas peculiaridades e 

complexidade, após a licitação. 

4.3 A Declaração de Vistoria deverá estar devidamente assinada, tanto 

pelo representante do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 

como pelo Responsável Técnico da empresa; 

4.4 A licitante poderá agendar a vistoria junto ao TRE/AL por meio 

do telefone (0XX82) 2122-775 das 13h00 às 17h00, junto à 

Coordenadoria de Infraestrutura de TI; 

4.5 Na vistoria a licitante poderá efetuar medições para subsidiar a 

elaboração de suas propostas e eliminar possíveis omissões, falhas ou 

incompatibilidade das especificações constantes do edital; 

4.6 Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, 

junto com a documentação de habilitação, declaração de que tem 

conhecimento da complexidade, dos aspectos relativos aos serviços e 

demais informações necessárias para a execução do objeto da 

licitação responsabilizando-se pela ocorrência de eventuais prejuízos 

em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação. 

 

 

5 Transferência de Conhecimento e Dados no Término do Contrato 

5.1.1 A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE até 30 

dias após o encer- ramento do contrato toda a base de conhecimento 

registrada dentro da solução de ges- tão do Service Desk, bem 

como, todos os registros dos chamados do período do con- trato. 

5.1.1.1 Os registros devem ser entregues em formato digital; 

5.1.2 A não entrega dessas informações poderá ser considerada pelo 

CONTRATANTE como inexecução parcial do contrato. 
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6 Local e horário de execução dos serviços 

6.1 O serviço deverá ser prestado no Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, localizado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Farol, 

Maceió/AL, CEP 57051-090. 

6.2 O horário de funcionamento da Central de Serviços e os 

atendimentos de 1º e 2º ní- veis será na janela compreendida das 

08h às 18h, de segunda a sexta-feira. 

6.2.1 O atendimento de 2º nível poderá se estender, de forma 

excepcional, até às 20h, sem ônus adicionais para o 

CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses: 

6.2.1.1 Necessidade de Atendimento às Sessões Plenárias ou Eventos do 

TRE/AL; 

6.2.1.2 Necessidade de finalização de cumprimentos de 

requisição ou de resolução de incidentes para usuários 

preferenciais. 

 

 

7 Controle e execução 

7.1 Informações Básicas 

7.1.1 As Ordens de serviços – OS's – representam o planejamento 

das atividades que serão realizadas no período. 

7.1.2 Por se tratar de estimativa, a OS expressa uma mera 

expectativa de execução, e sempre que necessário, independente de 

datas e prazos, o CONTRATANTE deverá emitir OS´s 

complementares para atendimento às necessidades que tenham sido 

mo- dificadas ou repriorizadas além das originadas em 

consequência de situações incertas ou imprevistas. 

7.1.3 Todos os serviços demandados serão objeto de 

acompanhamento e fiscalização mesmo quando executados nas 
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dependências da CONTRATADA; 

7.1.4 Devem compor minimamente uma OS, as seguintes informações: 

7.1.4.1 Especificação da demanda; 

7.1.4.2 Escopo primário do resultado esperado; 

7.1.4.3 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de registros de 

chama dos, atendimento de requisições de serviços e resolução de incidentes; 

7.1.4.4 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de 

Manutenção da Saú- de Operacional; 

7.1.4.5 Estimativa de UST's a serem demandadas para o atendimento 

de cada de manda de melhoria contínua de processos e serviços de TI e 

implementação de mudanças evolutivas na infraestrutura de TI; 

7.1.4.6 Período de execução da OS; 

7.1.4.7 Data de emissão da OS; 

7.1.4.8 Conhecimento e aceite da OS, emitidos pelo preposto da 

CONTRATADA. 

7.1.5 A tabela a seguir detalha as atividades que compõem o 

processo de Emissão de ordem de serviço: 

 

 

Tarefa Objetivo Responsáve
l 

Entrada Saída Descrição 

Avaliar o 
volume
 d
e serviços 

Visa garantir 
que o fiscal 
(requisitante e 
técnico) 
consulte as
 base
s 
históricas         
de 
execução de 
serviços 

Fiscal 
Técnico 
Contrat
o 

 
do 

Base de 
conheciment
o de
 serviço
s executados 

Informações 
de
 execuçã
o de 
 serviços 
levantadas 

Fiscal Técnico do 
contrato faz  o 
levantamento
 de 
informações 
históricas junto  a 
base 
 de 
conhecimento 
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Estimar 
volume para 
próximo 
período 

Estimar 
quantitativ
o UST´s 
necessária
s atender 
o no 
período 

o
 

d
e 

 
par

a 
órgã

o 

Fiscal 
Técnico 
Contrat
o 

 
de 

Informações 
de execução 
de serviços 
levantadas 
com
 a
s 
especificidad
es do período 
de execução 

Quantidade  
de UST's 
estimadas 

O  Fiscal
 Técnico do 
contrato avalia as 
informações de 
execução  de 
serviços 
levantadas, bem
 como  as 
necessidades 
específicas  do 
período e calcula, 
de forma 
estimada, o
 quantitativo de 
UST's. 

Emitir OS Gerar OS para a 
Contratada 

Gestor 
Contrat
o 

do Quantitativo 
de UST's 

Entreg
a OS 

da O
 prepost
o verificará se a 
OS 

   estimadas  proposta está em 
conformidade 
com os
 termo
s 
contratuais,      
bem 
como,   se  
 é 
tecnicamente 
executável.  
 Caso 
detecte  
 alguma 
inconsistência, 
deverá
 apresentar  
ao Gestor 
 do 
Contrato
 par
a reformulação 
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Aceitar 
Ordem
 d
e Serviços 

Formalizar o 
aceite da ordem 
de serviço por 
parte
 d
a 
CONTRATADA 

Preposto da 
Contratada 

OS Validada OS aceita O 
 preposto 
encaminha 
documento 
assinado,   
 com 
acordo, ao Fiscal 
técnico    
 do 
Contrato. 

 

7.2 Dos Recebimentos dos Serviços 

7.2.1 Deve ser iniciado no 1º dia útil posterior a data de encerramento dos 

serviços. 

7.2.2 Como entradas desse processo, temos: 

7.2.2.1.1 OS´s emitidas; 

7.2.2.1.2 Acordo de Nível de Serviços (ANS) vigente; 

7.2.2.1.3 Relatório Mensal de Atividades (RMA), 

composto por:  

7.2.2.1.3.1 Registro dos serviços executados pela 

Central de Serviços; 

7.2.2.1.3.2 Artefatos, em conformidade com a 

metodologia proposta pelo Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), referentes ao 

atendimento de demandas de melhoria contínua de processos 

e serviços de TI e implementação de mudanças evolutivas na 

infraestrutura de TI; 

7.2.2.1.3.3 Relatório resumo de despesas com deslocamento 

para atendimento às localidades externas de esforço 

adicional para demandas de atendi mento à localidade 

externa. 

7.2.2.1.4 Relatórios de desempenho e cumprimento de ANS 
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(RDCNS). 

7.2.3 Como saídas do processo temos: 

7.2.3.1 Relatório de Nível de Serviço (RNS); 

7.2.3.2 Termo de Aceite dos Serviços (TAS). 

7.2.4  Na tabela apresentada a seguir é feito o detalhamento das 

tarefas que compõem o processo: 

 

 

Tarefa Objetivo Responsáve
l 

Entrada Saída Descrição 

 
 
 
Emitir 
relatórios
: RMA 
RDCNS 

 
 
 
 
 

e 

Gerar 
 relatórios que 
apresentem o 
volume   
 de serviços 
executados,
 em termos 
de UST's e os
 níveis 
 de serviços 
alcançados 

 
 
 
 

Prepost
o 
Contrat
o 

 
 
 
 

do 

 
 
 
Dados 
obtido
s 
soluçã
o 
Gestão 

 
 
 
 

d
a 
d
e 

Relatórios 
Mensal
 d
e Atividades 
 e 
Relatório
 d
e 
Desempenho
, 
Cumpriment
o de Nível de 
Serviço  e 
Satisfação 
do usuário 

O preposto levantará 
os volumes
 de serviços 
executados no 
período e
 elaborará 
relatórios 
discriminando as 
atividades e 
respectivos
 volume
s de UST's 

Validar Verificar
 s
e 

os Equipe de Orden
s 
serviço 
RMA 

d
e 
e 

RMA Os fiscais do 
contrato 

volumes de quantitativo
s 

de fiscalização validado confrontarão os 

UST's UST's do contrato  volumes de UST's 
consumidas apresentad

os 
no   consumidas com o 

 RMA estão em   volume estimado nas 
 conformidade   respectivas ordens 

de 
 com o solicitado   serviços.
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 També
m 

 e com os 
serviços 

  verificarão, por meio 

 efetivamente   de solução de gestão 
e 

 entregues pel
a 

  por meio de 
inspeção 

 Contratada   por amostragem, a 
    efetiva execução das 
    atividades 
    relacionadas no 

RMA. 
    Encontrando 
    inconsistências, 
    solicitarão 
    esclarecimentos ou 

    retificação à 

     Contratada. 

 
 
 
 
 

Avaliar 
cumpriment
o de nível 
de serviço 

 
 
 
 
 

Verificar se os 
níveis de 
serviço 
acordados 
foram 
alcançados 

 
 
 
 
 

 
Equipe
 d
e 
fiscalização 
do contrato 

 
 
 
 
 

Acordo de 
Nível
 d
e 
serviço e 
RDCNS 

 
 
 
 
 

Relatório
 d
e Nível
 d
e 
Serviço - 
RMA 

O fiscal do contrato 
confrontará os níveis 
de        qualidade       
e 
disponibilidade de 
serviços reportados 
pela Contratada com 
Acordo de Nível de 
Serviço.
 Poder
á analisar também 
por amostragem. A 
partir dos dados 
obtidos gerará        
o        RNS, 
apresentando a 
pontuação e 
respectivas glosas 
por quebra de ANS. 
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Avaliar RNS 

 
 
 
 

Permitir a 
Contratada 
tomar 
conhecimento 
das quebras de 
ANS e 
respectivas 
glosas 
apuradas, e 
apresentar 
defesa. 

 
 
 
 
 

 
Preposto 
do Contrato 

 
 
 
 
 
 

RNS 

 
 
 
 
 

Defesa e 
solicitação 
de revisão 
do RNS, 
quando 
aplicável 

O preposto avaliará 
as quebras de ANS e 
respectivas         
glosas 
apontadas e 
apresentará as 
defesas cabíveis
 qu
e eventualmente 
impliquem 
 na 
reconsideração do 
apurado, e 
encaminhará a 
solicitação de 
revisão do RNS para 
apreciação da 
equipe de 
fiscalização. 

Emitir 
Termo
 d
e 
Aceite Dos 
Serviços 

Gerar termo de 
aceite
 do
s serviços 
executados 
 no 
período 

Proposto 
do Contrato 

RNS 
aprovado 

Termo de 
Aceite
 do
s Serviços 
emitido 

Tomando por base 
as versões finais do 
RMA e do RNS, o 
preposto da 
Contratada irá emitir 
o Termo de Aceite 
dos Serviços, 
contemplando 
resumo de UST's 
entregues em cada 
grupo de serviços, 
bem como eventuais
 glosa
s 
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     aplicadas a cada 
grupo, e submeter à 
aprovação do 
Contratante 

 

Emitir 
autorização 
de 
faturament
o 

Formalizar  
  o 
aceite 
 do
s serviços 
executados
 pel
a Contratada  
 no 

período e 

pagamento 

 

 

Equipe
 de 
fiscalização 

 

 

Termo
 de 

Aceite dos 
Serviços 

 

 

Autorização 
de 
Faturamento 

Uma vez aprovado o 
termo de aceite de 
serviços, a equipe de 
fiscalização 
autorizará a 
contratada a emissão 
de faturas. 

7.2.5 O processo de recebimento de serviços, será apresentado para a 

validação do volume de UST's consumidos e avaliação do cumprimento 

de nível de serviço, conforme abaixo: 

7.2.5.1 Serviços de Central de Serviços: 

7.2.5.1.1 Compõem os serviços executados pela Central de 

Serviços, relaciona- dos abaixo: 

7.2.5.1.1.1 Registro e classificação de chamados; 

7.2.5.1.1.2 Atendimento de requisição de 

serviço de prioridade normal; 

7.2.5.1.1.3 Atendimento de requisição de 

serviço de prioridade alta  

7.2.5.1.1.4 Resolução de incidente de prioridade 
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baixa; 

7.2.5.1.1.5 Resolução de incidente de 

prioridade média;  

7.2.5.1.1.6 Resolução de incidente de 

prioridade alta;  

7.2.5.1.1.7 Assistência a evento de duração 

de até meio período;  

7.2.5.1.1.8 Assistência a evento de duração 

em período integral;  

7.2.5.1.1.9 Assistência a Sessão Plenária do 

TRE/AL. 

7.2.5.2      O RMA, emitido pela CONTRATADA, apresentará o 

quantitativo de cada um dos serviços executados, relacionados acima, 

extraído da ferramenta de gerenciamento de servi- ços de TI. 

7.2.5.3      O RDCNS apresentará os níveis de qualidade estabelecidos como 

indicadores para os grupos de atividades, conforme Acordo de Nível de Serviços. 

7.2.5.4      Para viabilizar as atividades de fiscalização, tanto de volume de 

serviços reportado no RMA, quanto para níveis de qualidade reportado 

no RDCNS, a CONTRATADA deverá disponibilizar acesso à solução de 

gestão ao CONTRATANTE, que fará uso dessa solução para a validação 

dos quantitativos apresentados, bem como para aferição do nível de 

serviço prestado. 

7.2.6 A aprovação  do  RMA e  avaliação  do  RDCNS  deverá  ocorrer  

em  até  3  (três)  dias úteis,  contados  da  data  de  seu  recebimento  pelo  

CONTRATANTE.  No  mesmo  prazo,  o CONTRATANTE deverá emitir 

o RNS para validação da CONTRATADA. 
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7.2.7 Na hipótese de potencial inconsistência nos relatórios 

apresentados pela CONTRA- TADA, o CONTRATANTE solicitará a 

CONTRATADA o ajuste e/ou correção necessária. A CONTRATADA 

deverá efetuar as correções em até 03 (três) dias úteis ou ainda, neste 

perío- do, apresentar motivos e justificativa para os procedimentos 

adotados. 

7.2.8 Emitido o RNS pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 

analisar as quebras de ANS e respectivas glosas, apresentando os motivos 

e as justificativas que julgar pertinen- tes em até 2 (dois) dias úteis. O 

CONTRATANTE julgará as razões da CONTRATADA em até 2 (dois) 

dias úteis, a partir do qual apresentará o RNS definitivo à empresa 

CONTRATA- DA para emissão do Termo de Aceito de Serviços (TAS). 

7.2.9 Concluídos os processos de validação de RMA, RDCNS e RNS, 

a CONTRATADA emitirá o TAS, submetendo-o à assinatura do 

CONTRATANTE, que deverá fazê-lo em até 2 (dois) dias úteis, contados 

do recebimento do documento, para devolvê-lo assinado e autori- zar a 

emissão das faturas. 

7.2.10         A CONTRATADA apresentará a fatura, em até 2 (dois) dias úteis 

após a autorização de emissão das faturas ou decisão do 

CONTRATANTE, no caso de ter impetrado justificati- va, para a emissão 

e apresentação das faturas, já descontadas as glosas apresentadas no RNS. 

7.2.11          O pagamento das ordens de serviço se resumirá ao montante 

equivalente às UST's efetivamente executadas e não ao seu valor global 

ou parcial previsto nas OS´s. 

7.3 Do Modelo de Gestão do Contrato 

 

7.3.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993 e da Resolução 
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TRE/AL nº 15.787/2017, serão designados representantes para 

acompanhar e fiscalizar a realização dos serviços da contratação, 

coordenados pelo Gestor do Contrato que deverá anotar em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 

o que for necessá- rio à regularização de falhas ou defeitos observados; 

7.3.2 As decisões e providências que ultrapassem a competência do 

Gestor do Contrato se- rão encaminhadas à autoridade competente do 

CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante 

disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93; 

7.3.3 O contrato assinado ou a ordem de serviço acompanhada da Nota 

de Empenho cons- tituirão documentos de autorização para a execução 

dos serviços; 

7.3.4 O representante da Administração anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

7.3.5 Cabe à CONTRATADA atender, dentro dos prazos estipulados em 

contrato, quais- quer exigências do Gestor de Contrato, ou de seu 

substituto, inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra 

qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, não implicando a ativi- 

dade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da 

responsabilidade da CONTRATADA, que diz respeito aos danos diretos 

causados ao CONTRATANTE, em relação ao serviço fornecido, inclusive 

perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, 

problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do 

contrato; 

8 Garantia Contratual 
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8.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias uteis após a assinatura do 

Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor do Con- trato, que será liberada de acordo com as 

condições previstas neste termo de referência, cabendo-lhe optar dentre as 

modalidades: caução em dinheiro, títulos de dívida pública, seguro-

garantia ou fiança bancária, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, 

de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

8.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da 

garantia acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por 

cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% 

(dois por cento). 

8.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

Administração a promo- ver a rescisão do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 

8.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 

deverá abranger um período de mais 1 (um) mês após o término da 

vigência contratual. 

8.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de: 

8.3.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do 

contrato e do não adim- plemento das demais obrigações nele 

previstas; 

8.3.2 prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes 

de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

8.3.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pelo 

CONTRATANTE à CONTRA- TADA; 

8.3.4 obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de 

qualquer natureza, não adimplidas pela contratada; 
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8.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica 

Federal em conta específica com correção monetária, em favor do 

CONTRATANTE; 

8.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar 

todos os eventos indicados acima; 

8.6 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua 

vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas 

mesmas condições. 

8.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em 

pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a 

fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data em que for notificada. 

8.8 O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de 

uma ou mais das se- guintes hipóteses: 

8.8.1 caso fortuito ou força maior; 

8.8.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, 

das obrigações contratuais; 

8.8.3 descumprimento das obrigações pela CONTRATADA 

decorrentes de atos ou fatos praticados pelo CONTRATANTE; 

8.8.4 atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE. 

8.9 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 

responsabilidade que não as previstas neste item. 

8.10 Será considerada extinta a garantia: 

8.10.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 

garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante 

termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as 

cláusulas do contrato; 

Minuta de edital (0967016)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 312



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

8.10.2. no prazo de um mês após o término da vigência, caso o 

CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros. 

9 Da vigência do contrato e do reajuste 

9.1 O período de vigência do Contrato de Prestação de Serviço deverá 

ser de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessi- vos períodos até o 

limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II da Lei 

8.666/1993. 

9.2 O contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos 

preços de mercado e à variação efetiva dos insumos e materiais 

aplicados na prestação dos serviços, obser- vado o interregno 

mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da 

pro- posta ou do orçamento a que essa proposta se referir, ou da 

data do último reajuste, apli- cando-se o Índice de Custos de 

Tecnologia da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ou, na insubsistência deste, 

por outro índice que vier a substituí-lo. 

9.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 

partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do 

contrato. 

9.4 A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços até 

a data da prorroga- ção contratual subsequente. 

 

10 Adequação Orçamentária 

 

 

10.1 Os recursos dessa contratação estão consignados Plano de 

Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e 

Comunicação/2021 – Item 01: Serviços Técnicos Profis- sionais 
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de TI, Proposta orçamentária de 2021, Apoio técnico e 

operacional de TIC Código de classificação da fonte de recurso: 

3390.40.21. 

11 Do pagamento 

 

 

11.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos 

serviços efetivamente executa- dos, em até 10 dias úteis, contados 

a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, 

caso não exista outra pendência que impeça o pagamento. 

11.2 Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei 

nº 9.317/96), será obrigada a informar no corpo da nota fiscal e 

apresentar declaração, na forma do Anexo IV da Instrução 

Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, assinadas 

pelo seu re- presentante legal. 

11.3 O pagamento será feito por meio de depósito na conta-

corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, 

mediante apresentação da respectiva fatura ou nota fiscal do 

fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal do Contrato. 

11.4 Para execução do pagamento de que trata a presente 

Cláusula, a CONTRATADA de- verá apresentar nota fiscal, até o 

dia 25 de cada mês, emitida em nome do Tribunal Regi- onal 

Eleitoral de Alagoas, com descrição completa dos serviços 

executados, indicação do número do contrato e da nota de 

empenho correspondente, além de indicação dos seus dados 

bancários, além de necessária juntada do Relatório Mensal de 

Atividades. 

11.5 Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as 

retenções devidas ao INSS e as dos impostos e contribuições 
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previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012. 

11.6 A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota 

Fiscal/Fatura, apresentar os do- cumentos comprobatórios de 

regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Lici- tação. 

11.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, 

enquanto pendente de liquida- ção qualquer obrigação financeira 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou ina- dimplência 

contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 

natureza. 

11.8 Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o 

pagamento se, no mo mento da aceitação, os serviços prestados 

não estiverem em perfeitas condições e em conformidade com 

as especificações estipuladas. 

 

12 Das Obrigações do Contratante 

 

 

12.1 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações contratuais; 

12.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 

12.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos 

serviços realizados provisoriamente com as especificações constantes 

do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos; 

12.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, 

falhas ou irregulari- dades verificadas no serviço realizado, fixando 

prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

12.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente 

ao serviço, no prazo e forma estabelecidos; 
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12.6 Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de referência e/ou 

outros instrumen- tos adequados, como edital e contrato; 

12.7 Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao 

serviço contratado que venham a ser solicitadas pelos técnicos da 

CONTRATADA; 

12.8 Exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato 

afastamento do ambiente do CONTRATANTE, de qualquer 

profissional ou preposto da CONTRATADA que, por justas razões, 

vier a desmerecer a confiança, embaraçar a fiscalização ou, ainda, que 

ve- nha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o 

exercício das funções que lhe forem delegadas; 

12.9 Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por 

escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução 

do serviço, fixando prazo para a sua corre- ção. 

13 Das Obrigações da Contratada 

 

 

13.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes 

no Termo de Refe- rência e sua proposta, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas de- correntes da boa e 

perfeita execução do objeto; 

13.2 Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, 

acompanhado da respectiva nota fiscal. 

13.3 A CONTRATADA deve relacionar-se com o CONTRATANTE, 

exclusivamente, por meio do gestor do contrato e, preferencialmente, 

por escrito; 

13.4 A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos ao TRE/AL e 

sujeitar-se às orien- tações do gestor do contrato; 
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13.5 Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 dias úteis, 

irregularidades ocor- ridas que impeçam, alterem ou retardem a 

execução do contrato/objeto, efetuando o re- gistro da ocorrência com 

todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimen- to, 

sem prejuízo da análise da administração e das sanções previstas; 

13.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação (Art. 55, XVIII Lei 

8.666/93); 

13.7 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados 

diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei 8.666/93); 

13.8 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhista, 

previdenciário, fiscal e comercial, pelos seguros de acidente e 

quaisquer outros encargos resultantes da presta- ção do serviço, sendo 

que não existirá para o TRE/AL qualquer solidariedade quanto ao 

cumprimento dessas obrigações; 

13.9 A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar e manter atualizados conta 

de e-mail, endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal 

entre as partes; 

13.10  É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato para 

quaisquer operações financeiras; 

13.11 É vedado à CONTRATADA utilizar o nome do CONTRATANTE, 

ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de 

divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, 

anúncios e impressos; 

13.12 É vedado à CONTRATADA reproduzir, divulgar ou utilizar, em 

benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha 

tomado ciência em razão da execução dos serviços sem o 
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consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE; 

13.13 Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades 

inerentes ao serviço a ser executado, não podendo invocar 

posteriormente desconhecimento para cobrança de serviços extras, 

desde que previstos na proposta comercial da CONTRATADA; 

13.14 Indicar o preposto no prazo de 10 (dias) dias úteis, contados a 

partir da assinatura do contrato, para garantir, em todas as questões 

relativas ao cumprimento das obrigações le- gais e administrativas da 

CONTRATADA, a presteza e a agilidade necessária ao proces- so 

decisório. O Preposto deverá reportar-se ao CONTRATANTE, 

quando solicitado por essa, indicando e-mail, endereço, número de 

telefone comercial e celular corporativo, caso disponível. 

13.15 Apresentar Termo de Confidencialidade por parte de seus 

prestadores de serviço en- voldidos diretamente na execução dos 

serviços contratados. 

14 Critérios de Qualificação Técnica Exigidos para a CONTRATADA 

14.1   Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa 

jurídica de direito públi- co ou privado, comprovando que o licitante 

executa ou executou a prestação de serviços técnicos de Suporte 

Remoto e Presencial, de 1º e 2º Níveis, aos Usuários de Tecnologia 

da Informação (TI): 

14.1.1 Capacidade técnica de prestação de serviço 

em um período ininterrupto de um ano, de 

atendimento remoto e suporte técnico, nas 

modalidades remota (web e tele- fônico) e 

presencial num ambiente de pelo menos 200 

(duzentas) estações de traba- lho, com no mínimo 

200 (duzentos) usuários de TIC. 

14.1.2 Capacidade técnica de suporte, em um 
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período ininterrupto de um ano, ao Siste- ma 

Operacional Microsoft Windows 10, Suites de 

Escritório e Soluções de Video- conferência. 

14.1.3 Capacidade de gerenciamento de 

atendimento, em um período ininterrupto de um 

ano, utilizando software de gerenciamento de 

acesso remoto e solução de “Base de 

Conhecimento”, com quantidade de 

registros/eventos igual ou superior a 500 

(quinhentos) por mês. 

14.2 No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a empresa que está 

fornecendo o atestado, o responsável pelo setor encarregado do objeto 

em questão, inclusive telefones de contato, e a especificação dos 

serviços executados. 

14.3 Para a comprovação do período mínimo, será admitido o 

somatório de atestados (mas os períodos concomitantes serão 

computados uma única vez). 

14.4 Somente será aceito atestado expedido após a conclusão do 

contrato, ou se decorrido, no mínimo, um ano do início de sua 

execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo 

inferior. 

14.5 Os atestados apresentados deverão referir-se a serviços prestados 

no âmbito da atividade econômica principal ou secundária 

especificada no contrato social vigente da licitante. 

14.6 O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias 

à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 

foram prestados os serviços. 
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14.7 A comprovação do vínculo de trabalho dos profissionais indicados 

com a licitante deverá ser efetuada quando da assinatura do contrato 

com o TRE/AL. 

 

15 Das Sanções Administrativas 

 

15.1 Disposições Gerais 

 

15.1.1 A CONTRATADA ficará sujeita às 

penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 

8.666/93 em caso de descumprimento de 

quaisquer das cláusulas ou condições do presente 

contrato; 

15.1.2 Conforme o disposto no art. 7º da Lei 

10.520/2002, na hipótese de a CON- TRATADA, 

dentro do prazo de validade de sua proposta, 

deixar de entregar a documentação exigida para o 

certame ou apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento da execução do objeto da 

presente contratação, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução deste 

contrato/objeto, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 

licitar e contratar com a União e, se for o caso, 

será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

neste contrato, e no Edital e das demais 

cominações legais; 

15.1.3 Uma vez iniciados os serviços contratados, a 
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execução incompleta ou em desconformidade 

com as condições avençadas, poderão ser 

aplicadas as seguintes penalidades, resguardados 

os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo 

do disposto nos parágrafos anteriores dessa 

seção: 

15.1.3.1 Advertência; 

15.1.3.2 Multa nas seguintes hipóteses e nas demais 

previstas na seção de penalidades deste Termo de Referência: 

 

15.1.3.2.1 Multa moratória de 0,5% sobre o valor total 

da contratação, por dia de atraso injustificado, 

limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias, 

situação que poderá caracterizar inexecução 

parcial do contrato; 

15.1.3.2.2 Pela caracterização de inexecução parcial do 

objeto contratado, será aplicada multa de até 20% 

do valor global do contrato; 

15.1.3.2.3 Após o 20º dia de atraso, os serviços 

poderão, a critério do CONTRATANTE, não mais 

ser aceitos, configurando-se a inexecução total do 

Contrato, com as consequências previstas em lei e 

neste instrumento; 

15.1.3.2.4 Pela caracterização de inexecução total do 

objeto contratado, será aplicada multa de até 30% 

do valor global do contrato; 

15.1.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação 

e impedimento de contratar com o TRE/AL, por até 02 (dois) 

anos; 
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15.1.3.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a licitante 

vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base na alínea anterior; 

15.1.4 No caso de não-recolhimento do valor da multa, 

dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação 

para o pagamento, a importância será descontada da garantia 

prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA 

ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 

87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% 

(um por cento) ao mês; 

15.1.5 Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas 

nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 

7º da Lei nº 10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão 

publicados resumidamente no Diário Oficial da União; 

15.1.6 De acordo com o artigo 88, da Lei nº 

8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos incisos III e IV do 

artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou aos profissionais que, 

em razão dos contratos regidos pela citada lei; 

15.1.6.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por 

meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.1.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos 

da licitação; 

15.1.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar 

com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados; 

Minuta de edital (0967016)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 322



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

15.1.7 Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 

87, da Lei n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, 

caberá recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis da data de intimação 

do ato; 

15.1.8 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso 

IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao 

Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de intimação do ato, 

podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação; 

15.1.9 Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o 

item anterior, se- rão informados o nome e a lotação da autoridade que 

aplicou a sanção, bem como daquela competente para decidir sobre o 

recurso; 

15.1.10 O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser 

entregues, mediante recibo, no setor de protocolo do 

CONTRATANTE, localizado na Avenida Aristeu de Andrade. Nº 377 

– Farol, Maceió/AL, CEP: 57051-090, durante o horário de expediente 

deste Regional; 

15.1.11 As penalidades previstas neste Termo de Referência são 

independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de 

multa, cumulativamente, sem preju- ízo de outras medidas cabíveis, 

garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei 8.666/93). 

 

15.2 Tabela de Penalidades 

 

15.2.1 A advertência não é pressuposto para aplicação das 

outras penalidades, se as circunstâncias exigirem 
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punição mais rigorosa. A advertência será aplicada de 

ma- neira preventiva e pedagógica nas infrações de 

menor ofensividade e leves, conforme ilustrado na 

tabela 2 de níveis de gravidade. Essas infrações 

possuem as seguintes características: 

15.2.1.1 Não causam prejuízo à Administração; 

15.2.1.2 A CONTRATADA após a notificação, diligência 

para resolver o pro- blema, fornecer o produto ou executar o 

serviço; e 

15.2.1.3 Nas hipóteses onde há elementos que sugerem que 

a CONTRATADA corrigirá seu procedimento. 

15.2.2 A suspensão temporária de participação em licitação 

e impedimento de contratar com o TRE/AL poderá 

ser aplicada nas hipóteses previstas no Art. 88 da Lei 

nº 8.666/93 e nas seguintes: 

15.2.2.1 Descumprimento reiterado de obrigações fiscais; e 

15.2.2.2 Cometimento de infrações graves, muito graves e 

gravíssimas, consi- derando os prejuízos causados ao 

CONTRATANTE e as circunstâncias no caso concreto. 

15.2.2.3 Na ocorrência de infrações contratuais não 

especificadas na tabela 3, o fiscal/gestor do contrato utilizará 

como critérios o prejuízo causado ao contratan- te e a 

diligência da contratada para solucionar o problema ao 

enquadrá-lo em um dos níveis de criticidade especificados na 

tabela 2. 

15.2.3 A multa poderá ser acumulada com quaisquer outras 

sanções e será aplicada na seguinte forma: 
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Tabela 1: Percentual máximo para as infrações 
 

 
Infração 

Multa 
(%
 sobr
e 
contrato) 

 
o 

 
valor 

 
global 

 
d
o 

1) apresentação de documentação falsa  
 
 
 
Até 30% (trinta por cento) 

2) fraude na execução contratual 

3) comportamento inidôneo 

4) fraude fiscal 

5) inexecução total do contrato 

6) inexecução parcial  
Até 20% (vinte por cento) 

7) descumprimento de obrigação 
contratual 

 

15.2.4 Além dessas, serão aplicadas multas por meio da 

combinação de níveis de gravidade relacionados na Tabela 2 às 

infrações descritas na Tabela 3, sendo o número de multas por 

níveis de gravidade computados para a configuração de 

inexecução parcial e/ou total do contrato; 

15.2.5 Todas as ocorrências contratuais serão registradas pelo 

CONTRATANTE, que notificará a CONTRATADA dos registros. 

Serão atribuídos níveis para as ocorrên- cias, conforme tabela 3; 

15.2.6 Na ocorrência de infrações contratuais não especificadas na 

tabela 3, o fiscal/ gestor do contrato utilizará como critérios o 

prejuízo causado ao contratante e a diligência da CONTRATADA 

para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um dos níveis de 

criticidade especificados na tabela 2; 
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15.2.7 Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA 

apresente justifica- tiva razoável e aceita pelo fiscal do contrato, o 

nível da infração poderá ser desconsi- derado ou inserido em uma 

categoria de menor gravidade; 

 

Tabela 2: Níveis de Gravidade 

 

 
Nível
 d
e 
Gravidade 

Correspondência 
(por ocorrência sobre 
o valor global do 
CONTRATO) 

Ocorrências 

Inexecuçã
o Parcial 

Inexecuçã
o Total 

1 
(menor 
ofensividade
) 

 
0,2%. 

 
7 a 11 

 
12 ou mais 

2 (leve) 0,4%. 6 a 10 11 ou mais 

3 (médio) 0,8%. 5 a 9 10 ou mais 

4 (grave) 1,6%. 4 a 6 7 ou mais 

5 (muito grave) 3,2%. 3 a 4 5 ou mais 

6 (gravíssimo) 4%. 2 3 ou mais 

Tabela 3: Infrações e correspondentes níveis 
 

INFRAÇÃO 

Item Descrição Nível 

1 Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia e 

expresso acordo do CONTRATANTE. 

6 

2 Caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras. 6 
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3 Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, 

quaisquer in- formações de que tenha tomado ciência em razão da execução 

dos serviços sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE 

5 

4 Utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em 

quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em 

cartões de visita, anúncios e impressos. 

5 

6 Deixar de relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do 
fiscal 

3 

 

 do contrato  

7 Deixar de sujeitar-se à fiscalização do CONTRATANTE, que inclui o 

atendimento às orientações do fiscal do contrato e a prestação dos 

esclarecimentos formulados. 

4 

8 Deixar de responsabilizar-se pelos produtos e materiais utilizados na 

contratação, as- sim como substituir imediatamente qualquer material que 

não atenda aos critérios es- pecificados neste termo. 

6 

9 Deixar de zelar pelas instalações do CONTRATANTE 3 

10 Deixar de responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos 

pelos seus empregados quando em serviço. 

6 

11 Deixar de responsabilizar-se pelos encargos trabalhista, fiscal e comercial, 

pelos se- guros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da 

prestação do serviço. 

6 

12 Deixar de observar rigorosamente as normas regulamentadoras de 

segurança do tra- balho. 

6 

13 Deixar de manter nas dependências do CONTRATANTE, os funcionários 

identifica- dos e uniformizados de maneira condizente com o serviço, 

observando ainda as nor- mas internas e de segurança. 

2 

14 Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, todas as 

condições de habilitação e qualificação que permitiram sua contratação 

6 
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15 Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e 

telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes. 

2 

16 Deixar de responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus 

prestado- res de serviço e por quaisquer prejuízos que sejam causados à 

CONTRATANTE e a terceiros. 

6 

17 Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas as documentações 

determinadas pelo fiscal do contrato para efeitos de atestar os serviços e 

comprovar regularizações. 

4 

18 Deixar de assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 

necessárias para o atendimento dos prestadores de serviço acidentados ou 

com mal súbito. 

6 

19 Deixar de relatar à CONTRATANTE toda e quaisquer irregularidades 
ocorridas, que impeça, altere ou retarde a execução do contrato, efetuando 
o registro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias a 
seu esclarecimento. 

5 

20 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a 
execução do objeto. 

5 

21 Recusar fornecimento determinado pela fiscalização sem motivo justificado. 3 

22 Retirar das dependências do TRE/AL quaisquer equipamentos ou materiais 
de consu mo sem autorização prévia. 

3 

23 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 6 

 

 

Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA apresente justificativa razoável e 

aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsiderado ou inserido em 

uma categoria de menor gravidade. 
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                                                               ANEXO I-A 
 
                                                CATÁLOGO DE SERVIÇOS 
 
 

(*) para fins de faturamento as tarefas de presente catálogo (Anexo I - Catálogo de Serviços) só podem ser consideradas para quando 

concluídas integralmente. 

(**) deve a contratada, antes de realizar o faturamento, em condição preliminar ao Relatório Mensal de Atividades, enviar informe 

que estabeleça correlação entre os serviços do presente catálogo e as tarefas previstas no Item 2.7.4 para conferência e atesto 

preliminar por parte da fiscalização contratual. 

Incidentes e Problemas 

Usuário Comum 

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade 

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Média Baixo Baixa 

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Média Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Média Médio Média 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Baixa Baixo Baixa 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Média Médio Média 

Correio Eletrônico 
Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de 
correio compartilhadas Média Médio Média 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Médio Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver tablets Baixa Baixo Baixa 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Médio Alta 
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Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver impressora Média Baixo Baixa 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Baixa Baixo Baixa 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver scanner Média Baixo Baixa 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Média Baixo Baixa 

Usuários e grupos Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Baixo Média 

 

Incidentes e Problemas 

Usuário Preferencial 

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade 

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Alta Baixo Média 

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Alta Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Alta Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Alta Baixo Média 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Alta Médio Alta 

Correio Eletrônico 
Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio com- 
partilhadas Alta Médio Alta 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Alto Alta 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos Falha, analisar e resolver tablets Alta Baixo Média 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Alto Alta 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver impressora Alta Médio Alta 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Alta Baixo Média 
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Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver scanner Alta Baixo Média 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Alta Médio Alta 

Usuários e grupos 
Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Médio Alta 

 

Requisições de Serviço 

 
Categoria da Atividade 

 
Detalhamento de Atividades Técnicas 

Prioridade 

Usuário Co- 
mum 

Usuário Prefe- 
rencial 

Acesso de rede e dados Configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta 

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a rede wireless Normal Alta 

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a dados (arquivos e pastas) Normal Alta 

Acesso de rede e dados Orientar usuários quanto ao acesso de rede e dados Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar sistemas desenvolvidos Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos de escritórios Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Orientar usuários quanto ao uso de aplicativos e aplicações Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar antivírus Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos diversos Normal Alta 

Correio Eletrônico Orientar usuários quanto ao uso e funcionalidades do correio eletrônico Normal Alta 

Correio Eletrônico 
Configurar e disponibilizar caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio 
compartilhadas 

Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar certificados digitais Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Eliminar dados de estação de trabalho utilizando ferramenta forense Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar estação de trabalho Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Configurar e disponibilizar evento online em aplicativo de videoconferência Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar agente de monitoramento Normal Alta 
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Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar impressora Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar scanner Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar sistemas operacionais Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar tablets Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Orientar Usuários quanto ao uso dos Equipamentos Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Remanejar ou remover equipamentos Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Emitir laudo de equipamento Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Teste de periférico Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Acionar garantia de equipamento Normal Alta 

Usuários e grupos Orientar Usuários quanto ao uso e funcionalidades de listas de distribuição e perfis Normal Alta 

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar perfil de usuários e grupos no AD Normal Alta 

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar senha Normal Alta 

Assistência proativa Visita Técnica Alta Alta 

 

Eventos 

Categoria da Atividade Tarefa 

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração de até meio período 

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração em período integral 

Apoio a Eventos Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL 

 

15.2.8 Esse catálogo contém somente as atividades nas quais a CONTRATADA realizará as suas atividades no Serviço de 

Atendimento ao Usuário. As outras atividades relativas aos outros setores da STI não estão elencadas neste catálogo. 

15.2.9 As alterações no catálogo de serviço e nos critérios de priorização serão efetivadas mediante apostilamento do contrato. 

15.2.10 As prioridades das Requisições de Serviço serão dadas a partir do perfil do usuário e do tempo que o chamado está 
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aberto sem resolução. 

15.2.11 Os critérios de Prioridade refletidos no Catálogo de Serviços são: 

 

 Impacto 

Alto Médio Baixo 

U
rg

ê
n

ci
a

 A
lt

o
 

Prioridade alta Prioridade alta Prioridade média 

M
é

d
ia

 
Prioridade alta Prioridade média Prioridade baixa 
B

a
ix

a
 

Prioridade média Prioridade baixa Prioridade baixa 

Tabela de Classificação de Prioridade de Incidentes 

 

 

15.2.12 O impacto e a urgência são os dois critérios básicos para a classificação de Incidentes; 
15.2.13 Impacto – Classifica importância dos efeitos que determinado incidente, problema ou mudança podem vir a surtir no 
negócio. 

15.2.13.1 Alto – Pode afetar significativamente o negócio da instituição. 

15.2.13.2 Médio – Pode afetar moderadamente o negócio da instituição. 

15.2.13.3 Baixo – Pode afetar minimamente o negócio da instituição. 

15.2.14 Urgência – Determina quanto tempo a permanência de determinado incidente, problema ou mudança poder impactar 

significativamente o negócio. 

15.2.14.1 Alta – Sugere a tomada de ação no menor tempo possível para restabelecimento dos serviços. 
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15.2.14.2 Média – Sugere a tomada de ação de forma programada a fim de garantir que esta não mude seu estado para 

Alta. 

15.2.14.3 Baixa – Pode ser previamente programada ou conforme disponibilidade. 
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                                      ANEXO I-B 

 

                                                                  SOFTWARES 
 

 

LICENÇAS DE VEEAM BACKUP & REPLICATION 
 

PRODUTO QUANTIDADE 

Veeam Backup & Replication versão 10 ou superior 8 

 

LICENÇAS DE VMWARE VSPHERE 
 

PRODUTO QUANTIDADE 

Vmware vCenter Standard 02 

Vmware vSphere Enterprise Plus 22 

 

 

 

LICENÇAS TREND MICRO (ANTIVIRUS) 
 

PRODUTO QUANTIDADE 

Trend Micro Officescan 500 

 

LICENÇAS DIVERSAS 
 

SOFTWARE QUANTIDADE DE LICENÇAS 

OFFICE 365 50 

 

LICENÇAS WINDOWS 
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PRODUTO QUANTIDADE 

WINDOWS SERVER DATACENTER 10 

WINDOWS CALS 700 

 

 

LINUX 

 

 

PRODUTO QUANTIDADE DE VMs 

Redhat ou distribuição derivada 20 

Ubuntu ou distribuição derivada 20 
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                                                                       ANEXO I-C 
 

                                                              LISTA DE SISTEMA 
 

 

Nome do Sistema Informações 

SEI – Sistema Eletrônico de Informações https://sei.tre-al.jus.br 

Sistema de Chamados Sistema Interno de Controle de Chamados 
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ANEXO I-D 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Eu,       , inscrito(a) sob 

RG n.º    e CPF n.º     , colaborador 

da empresa    , estabelecida no  endereço 

  ,      inscrita      no      CNPJ/MF      com      o      n.º 

  , em razão da execução das atividades previstas do contrato TRE/AL nº 

  , tomei conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL e aceito as regras, condições e obrigações constantes no 

presente Termo. 

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção 

às informações restritas de propriedade exclusiva do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro 

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas, projetos, 

especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, 

fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, 

processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de 

revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções 

e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros. 

3. Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência 

formal e expressa do TRE/AL, das informações restritas reveladas. 

4. Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores, 

consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos 

nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços ao TRE/AL, 

devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas 

reveladas. 

5. Obrigo-me, perante o TRE/AL, informar imediatamente qualquer violação das regras de sigilo 

estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da 

existência de dolo. 

6. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data 

da assinatura de contrato entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL e a 
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_________________________________________________. 

 

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, assino-o. 

 

Maceió,   de   de 20  . 

 

Assinatura:    
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ANEXO I-E 

 

TERMO DE VISTORIA 

 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

 

 
Declaramos, para  fins  de  participação  no  pregão  TRE/AL nº  ,  que  a  empresa 

  , devidamente representada pelo  Sr. 

  , CPF nº  , 

realizou vistoria técnica junto a este Tribunal Regional Eleitora de Alagoas, tomando conhecimento 

sobre o local onde deverão ser realizados os serviços contratados, como Centro de Processamento de 

Dados; sobre os subsistemas de controle e operação das salas do CPD que hospedam os sistemas críticos 

do TRE/AL; os modelos de equipamentos utilizados pelo TRE/AL; a topologia de rede local do TRE/AL; 

os softwares de monitoramento e controle de ciclo de vida de chamados. 

 

Maceió,          de   de 20        . 

 

 

 

 
Representante da licitante 

 

 

 

 
Representante do TRE/AL 
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ANEXO I-F 

 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 

 

AO Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas– PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/20YY 
 

Dados da Empresa 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço Eletrônico (e-mail): 
Tel/Fax: 
Endereço: 
Banco: Agência: C/C: 

 

Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Contrato 
Nome: 
Função: 
CPF: 
Telefone/Fax: 
Endereço Eletrônico (e-mail): 

 

 

Item Descrição Valor Unitário 

(R$) 

Quantidade        Valor            

total (R$) 

1 Unidade de Serviço Técnico - 

UST 

 
3.890 

 

 

 

Obs 1. – Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como 

impostos, taxas, fretes, garantias, serviços de instalação, salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, 

bem como quaisquer outros aplicáveis. 

Obs.  2  –  Declaramos  de  que  a  empresa  possui  todos  os  requisitos  exigidos  no  edital  e  no  termo  de 
referência para o cumprimento do objeto contratual. 
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AANNEEXXOO  IIII 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

                 MODELO DE  DECLARAÇÃO  ASSUMINDO  TODOS OS ÔNUS  

       PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2021 

 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº   , sediada na
 Rua  __________________, Fone: (    )    Fax:  (    ) 
 , 
endereço eletrônico:   , declara, sob as penas da lei, que 
assume todos os ônus da não execução da vistoria, e que não efetuará 
reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos 
serviços. 

 

 

 

 

Maceió,  de  de 2021. 
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ANEXO IV 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2021 

 
Contrato nº XX/2021 

Processo nº 0006398-24.2021.6.02.8000 
 

MINUTA 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SUPORTE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO - TI, POR MEIO DE UNIDADES 
DE SERVIÇO TÉCNICO – USTs, CELEBRADO 
COM A EMPRESA _________. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-
38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, 
portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa __________, 
situada na _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da C.I 
nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua 
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de 
conservação das urnas eletrônicas, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no 
Decreto nº 10.024/2019, e no Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2021, devendo ser 
observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto nº 
10.024/2019, pelo Decreto nº 7.174/2010, sendo-lhe aplicada, subsidiariamente, a 
Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), ficando os contratantes 
sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam 
compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da 
Lei Federal n° 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de 
direito privado. Além da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 

15.787, de 15/02/2017, sobre Norma de Contratação, disponível no site www.tre-
al.gov.br, seguindo o caminho: Informações Gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
Este contrato tem por objeto a 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 

Minuta de edital (0967016)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 345

http://www.tre-al.gov.br/
http://www.tre-al.gov.br/


 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/ AL, conforme as exigências contidas neste 
contrato e no Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2021. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 
 O valor total estimado para este contrato é de R$ XX (XXXX), considerando a 
estimativa de 3.890 (três mil e oitocentos e noventa) UST (Unidade de Serviço 
Técnico) para o período de vigência de 12 (doze) meses. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor unitário da UST é de R$ XX (XXXX). 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente 
executados, em até 10 dias úteis, contados a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela, caso não exista outra pendência que impeça o 
pagamento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 
9.317/96), será obrigada a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, 
na forma do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas 
vias, assinadas pelo seu representante legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O pagamento será feito por meio de depósito na conta-
corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da 
respectiva fatura ou nota fiscal do fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal 
do Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Para execução do pagamento de que trata a presente 
Cláusula, a CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, até o dia 25 de cada mês, 
emitida em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com descrição completa 
dos serviços executados, indicação do número do contrato e da nota de empenho 
correspondente, além de indicação dos seus dados bancários, além de necessária 
juntada do Relatório Mensal de Atividades. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as 
retenções devidas ao INSS e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução 
Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota Fiscal/Fatura, 
apresentar os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, 
exigidos no Edital de Licitação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
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PARÁGRAFO NONO - 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% 

 
PARÁGRAFO DEZ -  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o 
pagamento se, no momento da aceitação, os serviços prestados não estiverem em 
perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas. 
  
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2021, relativos ao PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissadas pela Nota de Empenho n° XX de XXXX de XXXX de XXXX, no valor 
correspondente à R$ XX(XXXX). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto;  
b) Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal; 
 

Minuta de edital (0967016)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 347



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

c) Relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do gestor do 
contrato e, preferencialmente, por escrito;  
 
d) Prestar esclarecimentos ao TRE/AL e sujeitar-se às orientações do gestor do 
contrato;  
 
e) Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 dias úteis, irregularidades 
ocorridas que impeçam, alterem ou retardem a execução do contrato/objeto, 
efetuando o registro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias 
a seu esclarecimento, sem prejuízo da análise da administração e das sanções 
previstas;  
 
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação (Art. 55, XVIII Lei 8.666/93);  
 
g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei 
8.666/93);  
 
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhista, previdenciário, fiscal e comercial, 
pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da prestação do 
serviço, sendo que não existirá para o TRE/AL qualquer solidariedade quanto ao 
cumprimento dessas obrigações;  
 
i) Disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e telefones 
comerciais para fins de comunicação formal entre as partes;  
 
j) Não caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras;  
 
k) Utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em 
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de 
visita, anúncios e impressos;  
 
l) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 
informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços sem o 
consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE; 
 
m) Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes ao 
serviço a ser executado, não podendo invocar posteriormente desconhecimento para 
cobrança de serviços extras, desde que previstos na proposta comercial da 
CONTRATADA;  
 
n) Indicar o preposto no prazo de 10 (dias) dias úteis, contados a partir da assinatura 
do contrato, para garantir, em todas as questões relativas ao cumprimento das 
obrigações legais e administrativas da CONTRATADA, a presteza e a agilidade 
necessária ao processo decisório. O Preposto deverá reportar-se ao CONTRATANTE, 
quando solicitado por essa, indicando e-mail, endereço, número de telefone 
comercial e celular corporativo, caso disponível. 
 

Minuta de edital (0967016)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 348



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

o) Apresentar Termo de Confidencialidade por parte de seus prestadores de serviço 
envoldidos diretamente na execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços objeto do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do 
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou 
juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto 
no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova 
redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 
a) Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais;  
 
b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
 
c) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços realizados 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins 
de aceitação e recebimentos;  
 
d) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no serviço realizado, fixando prazo para que seja 
substituído, reparado ou corrigido;  
 
e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao serviço, no prazo 
e forma estabelecidos;  
 
f) Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de referência e/ou outros 
instrumentos adequados, como edital e contrato;  
 
g) Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao serviço contratado 
que venham a ser solicitadas pelos técnicos da CONTRATADA;  
 
h) Exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato afastamento do ambiente 
do CONTRATANTE, de qualquer profissional ou preposto da CONTRATADA que, por 
justas razões, vier a desmerecer a confiança, embaraçar a fiscalização ou, ainda, que 
venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das 
funções que lhe forem delegadas;  
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i) Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de 
eventuais imperfeições no curso de execução do serviço, fixando prazo para a sua 
correção. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 
 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite 
de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses, a 
contar da data de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se 
referir, ou da data do último reajuste, aplicando-se o Índice de Custos de Tecnologia 
da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ou, 
na insubsistência deste, por outro índice que vier a substituí-lo. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
   
 A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002 
e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente edital. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na 
hipótese de a CONTRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de 
entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução do objeto da presente contratação, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução deste contrato/objeto, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e, se for o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, e no Edital e 
das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução 
incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, poderão ser 
aplicadas as seguintes penalidades, resguardados os procedimentos legais 
pertinentes, sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores dessa seção: 
 
a) Advertência; 

 
b) Multa nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de penalidades do 
Termo de Referência (Anexo I) do Edital do PE nº XX/2021: 

 
b.1) Multa moratória de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia de atraso 
injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias, situação que poderá 
caracterizar inexecução parcial do contrato; 
 
b.2) Multa de até 20% do valor global do contrato, pela caracterização de 
inexecução parcial do objeto contratado;  
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b.2.1) Após o 20º dia de atraso, os serviços poderão, a critério do 
CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do 
Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento;  

 
b.3) Multa de até 30% do valor global do contrato, pela caracterização de 
inexecução total do objeto contratado; 
 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos; e  
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
alínea anterior.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 
5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância 
será descontada da garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a 
CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da 
Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas 
nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 
10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas 
as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA 
ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:  
 

1) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;  

 
2) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 
 

3) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, 
da Lei n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo 
de 05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, 
do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a contar da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação. 
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PARÁGRAFO OITAVO - Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o 
item anterior, serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a 
sanção, bem como daquela competente para decidir sobre o recurso. 
 
PARÁGRAFO NONO -  O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser 
entregues, mediante recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado na  
Avenida Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, nos dias 
úteis, durante o horário normal de expediente deste Regional.  
 
PARÁGRAFO DEZ -  As penalidades previstas neste Edital são independentes entre 
si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei 
8.666/93). 
 
PARÁGRAFO ONZE -  No item 15.2 (Tabela de Penalidades) do Anexo I (Termo de 
Referência) do Edital do PE nº XX/2021, constam outras disposições sobre a 
aplicação das sanções administrativas, tais como, o percentual máximo para as 
infrações, os níveis de gravidade, e a discriminação das infrações e seus 
correspondentes níveis. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
  
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
Contratada, fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, 
até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 
DE PREÇOS DA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do 
Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2021 e às estipulações da proposta de preços da 
Contratada (evento SEI nº XXXX). 
 
CLÁUSULA QUINZE– DO ANEXO 
  

O termo do ANEXO I do Edital do certame licitatório passará a compor o Anexo 
deste Contrato, independentemente de transcrição. 

 
 

Minuta de edital (0967016)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 352



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA GARANTIA 
 
  A CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 
Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste 
termo de referência, cabendo-lhe optar dentre as modalidades: caução em dinheiro, 
títulos de dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no 
art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do 
valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 
Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 
78 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade 
escolhida, deverá abranger um período de mais 1 (um) mês após o término da 
vigência contratual. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade 
escolhida, o pagamento de: 

 
e) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
f) prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 
g) multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;  
h) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada;’ 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa 
Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor do 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se 
contemplar todos os eventos indicados acima 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de 
sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em 
pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva 
reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for 
notificada. 
 
PARÁGRAFO NONO - O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de 
uma ou mais das seguintes hipóteses: 
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e) caso fortuito ou força maior;  
f) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 

contratuais;  
g) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou 

fatos praticados pelo CONTRATANTE;  
h) atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO DEZ - Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 
responsabilidade que não as previstas neste item. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Será considerada extinta a garantia: 
 

c) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada 
de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a 
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

d) no prazo de um mês após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não 
comunique a ocorrência de sinistros. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 

 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas 
abaixo: 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 

 
 
  Pelo TRE/AL  
                Desembargador Otávio Leão Praxedes 

    Presidente do TRE/AL 
 
 
  Pela Empresa         
           Representante da empresa 
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INFORMAÇÃO Nº 5589 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de empresa
para a 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.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
da contratação.

Na minuta não constam exigências de qualificação financeira, além da habilitação parcial
no SICAF. 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 7.29.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
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Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 28/10/2021, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 28/10/2021, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0967017 e o código CRC DD1D2B9B.

0006398-24.2021.6.02.8000 0967017v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
Reporto-me à Informação 5589, da AJ-DG

(doc. 0967017) para submeter os presentes autos à análise da
Assessoria Jurídica, para efeito do disposto no Parágrafo
único do art. 38, da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/10/2021, às 21:24, 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
0967242 e o código CRC 959D1F75.

0006398-24.2021.6.02.8000 0967242v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006398-24.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1355 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando
à contratação de empresa de 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, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste
Tribunal., em uso no Prédio Sede do TRE/AL, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação.

 
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no

Parecer 1355 (0970394)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 358



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
(0893827).

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 

- Documento de Oficialização da Demanda
(DOD) nº 16/2018 (0433973), ora inserto
nos autos do Processo SEI nº 0007953-
81.2018.6.02.8000, nos termos do que
prescreve a Resolução CNJ nº 182/2013;
- Portaria Presidência nº 382/2018
(0438762) que nomeou a  Comissão de
Planejamento, retificada pela Portaria
Presidência nº 175/2021 (0527789) -
constantes do Processo SEI nº 0007953-
81.2018.6.02.8000;
- Estudos Preliminares (0453437), nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
inserto no Processo SEI nº 0007953-
81.2018.6.02.8000;
- Termo de Referência (0963303);
- Concordância com os Estudos
Preliminares e o TR, exarada pelo
Secretário de Tecnologia da Informação
(0963605);
- Aprovação do Termo de Referência,
efetivada pelo Senhor Secretário de
Administração (0963688);
 - Pesquisa de preços realizada pela SEIC
(0959003, 0962055 e 0963424), com o
valor total para o item orçado em R$
827.597,50 (oitocentos e vinte e sete mil
quinhentos e noventa e sete reais e
cinquenta centavos), com a sugestão de
que a contratação ocorra por meio de
Pregão Eletrônico, com fundamento na
Lei 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 10.024/2019, com ampla
participação.
- Planilhas de estimativa de preços 
(0962055);
- Minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL (0967016), elaborada
pela SLC.
 

Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
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para fins de análise da referida minuta, ex vi do parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93 e art. 11 da Resolução
TRE-AL nº 15.787/17, encaminhados pela Secretaria de
Administração.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.
 

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

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, o
que parece ser o caso dos presentes autos, havendo, de fato, a
possibilidade jurídica de utilização da modalidade pregão, na
forma eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda,
que quase todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei nº 10.520/02 c/c o art. 6º do
Decreto nº 10.024/2019, foram devidamente observados.

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, a dotação orçamentária e a minuta do
edital, sendo que esta não traz cláusula restritiva ou
impertinente para a execução do objeto contratual,
obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da Constituição
Federal e ao art. 14, do antedito Decreto, pendente, ainda, a
autorização de abertura da licitação.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
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 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 0963303

3

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

SIM 0963303

4
Consta dos autos Estudos Preliminares e
Projeto Básico ou Termo de Referência?
Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

SIM
0439416
0963303

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?

SIM 0453437

A unidade demandante e a Equipe de
Planejamento da Contratação estão cientes
de que não poderão ser objeto de
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6
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.

SIM  

8

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

SIM  

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

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

SIM  

11
Consta dos autos o Documento de
Oficialização da Demanda, contemplando os
elementos enunciados no § 5º do art. 12 da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0433973

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

SIM
0439416
0527789

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?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013

SIM 0963605

16

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

SIM 0963688

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 0439416

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

SIM 0439416
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20
O documento Estratégia para a Contratação
contém os elementos mínimos estabelecidos
no art. 16, da Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0439416

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

SIM 0439416

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

SIM 0963303

23
A Equipe de Planejamento da Contratação
observou o constante nos §§ 1º, 2º e 3º, do
art. 18, da Resolução nº 182/2013, na
elaboração do TR?

SIM  

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

SIM 0963303

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

SIM 0963605

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
0963605
0963688

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
0959003
0962055
0963424

28

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

SIM  

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  

MINUTA DO EDITAL

32

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

N/A  

33
Consta dos autos justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista para SIM 0967017
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33 microempresas e empresas de pequeno
porte e Sociedade Cooperativa?

SIM 0967017

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 0967016

35

A minuta do edital contém previsão de cota
reservada às entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade Cooperativa),
observada a divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

36

A minuta do edital contém disciplina para a
hipótese de desenquadramento da situação
de entidade preferencial em razão do valor
da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

37

Os autos do processo administrativo estão
instruídos com justificativas adequadas e
razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da
licitação?

SIM  

38

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

SIM  

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 0967016

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

SIM 0967016

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

SIM 0967016

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

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

SIM 0967016

45 A minuta de edital contém critério objetivo
para avaliar a exequibilidade das propostas? SIM 0967016

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

SIM 0967016

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

SIM 0967016

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

SIM 0967016

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

SIM 0967016

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

SIM 0967016

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

SIM 0967016

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 0967016

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

SIM 0967016

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?

SIM 0967016

56
A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a
obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

57

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

SIM 0967016

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 0967016

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  
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RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

65

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

N/A  

66

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

N/A  

67

Os autos do processo contêm declaração do
ordenador da despesa?
Ref. art. 16, II, da Lei Complementar nº
101/2000

N/A  

 
 7. CONCLUSÃO
 
Assim, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de

sua regularidade jurídica, a minuta 0967016 de edital
de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando à contratação de
empresa de 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, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal., em
uso no Prédio Sede do TRE/AL, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 08/11/2021, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 08/11/2021, às 18:36, 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
0970394 e o código CRC 9478A768.
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Parecer 1355 (0970394)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 366



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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 09 de novembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração da repetição do procedimento
licitatório pretendido nestes autos, e especialmente o
pronunciamento exarado pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral no Parecer AJ-DG nº 1355/2021 (0970394),
aprovando a nova Minuta de Edital do Pregão (0967016),
submeto o feito à superior consideração de Vossa Excelência,
com vistas a sugerir a abertura da fase externa do presente
certame, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de
empresa de 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, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal., em
uso no Prédio Sede do TRE/AL, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/11/2021, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0970990 e o código CRC E43A3D94.
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PROCESSO : 0006398-24.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Contratação de empresa de prestação continuada de serviço especializado de suporte
técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de Unidades de Serviço Técnico – USTs.

 

Decisão nº 2658 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0970990.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa de 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, em uso no Prédio Sede deste
Tribunal, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Tecnologia da Informação deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0967016, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer AJ-DG nº 1355/2021 (0970394) e demais
medidas de sua alçada.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
17/11/2021, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0971767 e o código CRC 63CBA4BF.
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DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão nº 2658

(doc. 0971767).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/11/2021, às 19:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974935 e o código CRC FCCDC089.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6699//22002211  
  

PROCESSO Nº: 0006398-24.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 

Data: 10 de dezembro de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário de Abertura: 9 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a 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,  
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, 
de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, 
edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 
11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DA VISTORIA  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a 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, conforme especificações descritas 
no Anexo I deste edital. 
 
1.2.  As empresas interessadas em participar do certame poderão realizar 
vistoria nas dependências da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para 
verificar as condições de prestação dos serviços, tomar conhecimento de 
peculiaridades relacionadas ao fornecimento e avaliar o grau de complexidade das 
tarefas a serem desenvolvidas. 
 

1.3.      A vistoria poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes da 
data prevista para a abertura da licitação, não sendo admitida, em hipótese 
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alguma, qualquer alegação de desconhecimento, total ou parcial, dos serviços a 
serem prestados, suas peculiaridades e complexidade, após a licitação. 

1.4. A Declaração de Vistoria deverá estar devidamente assinada, tanto pelo 
representante do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como pelo Responsável 
Técnico da empresa. 

1.5. A licitante poderá agendar a vistoria junto ao TRE/AL por meio do telefone 
(0XX82) 2122-7751 das 13h00 às 17h00, junto à Coordenadoria de Infraestrutura 
de TI. 

1.6. Na vistoria a licitante poderá efetuar medições para subsidiar a elaboração 
de suas propostas e eliminar possíveis omissões, falhas ou incompatibilidade das 
especificações constantes do edital; 

1.7. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, junto 
com a documentação de habilitação, declaração de que tem conhecimento da 
complexidade, dos aspectos relativos aos serviços e demais informações 
necessárias para a execução do objeto da licitação responsabilizando-se pela 
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos 
locais de instalação. 

 
2 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO REAJUSTE 
 
2.1. O período de vigência do Contrato de Prestação de Serviço deverá ser de 
12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, 
inciso II da Lei 8.666/1993.  
 
2.2. O contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos 
preços de mercado e à variação efetiva dos insumos e materiais aplicados na 
prestação dos serviços, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a 
contar da data de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta 
se referir, ou da data do último reajuste, aplicando-se o Índice de Custos de 
Tecnologia da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) ou, na insubsistência deste, por outro índice que vier a substituí-lo.  
 
2.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial para reajustamento do contrato.  
 
2.4. A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços até a 
data da prorrogação contratual subsequente. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
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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;  

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

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

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

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

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

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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. 
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4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação. 

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

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

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

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

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

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

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão.  

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor global do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I.  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do 

sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado 

por um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR TOTAL dos serviços, 
considerando o quantitativo estimado de 3.890 UST (Unidades de Serviço 
Técnico). 

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. 
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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. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante.  

7.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  

7.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir 

por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
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7.19.      O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

7.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 

esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 

pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 

ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

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

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 

aberto e fechado. 

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

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

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 
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1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 

2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos 

no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência 

previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° 

do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 

termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de 

preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no 

exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 

mesma situação. 

7.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta 

de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que 
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estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 

Pregoeiro. 

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob 

pena de desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1.    O preço máximo fixado para os serviços é R$ 827.597,50 (oitocentos e 
vinte e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), que, 
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 salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

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 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 

e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, 
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.29. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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/). 
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9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 
houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, 

nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins 

de habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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; 
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 
as alterações ou da consolidação respectiva. 

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

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

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

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

objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 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. 
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9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar 

a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da 

execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-

se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 

8.538, de 2015. 

9.10.2.3.  O licitante enquadrado como microempreendedor individual 

que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 

previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado 

(a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4.  A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 

e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 

do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo 

para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 

no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 

habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que 

estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além 

da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação Técnica: 
 
9.10.3.1.  Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o 
licitante executa ou executou a prestação de serviços técnicos de 
Suporte Remoto e Presencial, de 1º e 2º Níveis, aos Usuários de 
Tecnologia da Informação (TI). 

 
9.10.3.1.1. Capacidade técnica de prestação de serviço em 
um período ininterrupto de um ano, de atendimento remoto e 
suporte técnico, nas modalidades remota (web e telefônico) e 
presencial num ambiente de pelo menos 200 (duzentas) 
estações de trabalho, com no mínimo 200 (duzentos) usuários 
de TIC.  
 
9.10.3.1.2.  Capacidade técnica de suporte, em um período 
ininterrupto de um ano, ao Sistema Operacional Microsoft 
Windows 10, Suites de Escritório e Soluções de 
Videoconferência.  
 
9.10.3.1.3.  Capacidade de gerenciamento de atendimento, 
em um período ininterrupto de um ano, utilizando software de 
gerenciamento de acesso remoto e solução de “Base de 
Conhecimento”, com quantidade de registros/eventos igual ou 
superior a 500 (quinhentos) por mês. 
 

9.10.3.2. No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a empresa 
que está fornecendo o atestado, o responsável pelo setor 
encarregado do objeto em questão, inclusive telefones de contato, e 
a especificação dos serviços executados.  
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9.10.3.3. Para a comprovação do período mínimo, será admitido 
o somatório de atestados (mas os períodos concomitantes serão 
computados uma única vez).  
 
9.10.3.4.  Somente será aceito atestado expedido após a 
conclusão do contrato, ou se decorrido, no mínimo, um ano do início 
de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado 
em prazo inferior.  
 
9.10.3.5. Os atestados apresentados deverão referir-se a 
serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou 
secundária especificadas no contrato social vigente da licitante. 

 
9.10.3.6. O licitante deverá disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 
foram prestados os serviços. 
 
9.10.3.7. A comprovação do vínculo de trabalho dos profissionais 
indicados com a licitante deverá ser efetuada quando da assinatura 
do contrato com o TRE/AL. 

 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

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: 

b) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

d) conter a descrição do item ofertado; 

e) conter os preços unitário e total dos serviços. 

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. 
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10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei 

nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 

induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 

que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 

caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não 

o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
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contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 

por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  
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14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 

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

úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 

pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no certame. 

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

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazo de disponibilização dos serviços em conformidade com este edital. 
 
16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
16.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da 
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empresa vencedora do certame. 
 
16.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 16.2, 
implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total 
da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e 
danos. 
 
16.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
16.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota 
de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, 
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis. 
 
16.7. O prazo estipulado no item 16.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por 
igual período. 
 
16.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 

 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
17.1.     O recebimento dos serviços deve ser iniciado no 1º dia útil posterior à data 
de encerramento dos serviços, de acordo com as disposições contidas no subitem 
7.2 do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.  
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1.  A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis nº 
10.520/2002 e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas 
ou condições do presente edital. 
 
18.2.  Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na hipótese de a 
CONTRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a 
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar 
o retardamento da execução do objeto da presente contratação, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução deste contrato/objeto, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União e, se for o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, e no Edital e das demais 
cominações legais. 
 
18.3.  Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução incompleta ou 
em desconformidade com as condições avençadas, poderão ser aplicadas as 
seguintes penalidades, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem 
prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores dessa seção: 
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a) Advertência; 

 
b) Multa nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de penalidades 
do Termo de Referência (Anexo I): 

 
b.1) Multa moratória de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia de 
atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias, situação 
que poderá caracterizar inexecução parcial do contrato; 
 
b.2) Multa de até 20% do valor global do contrato, pela caracterização de 
inexecução parcial do objeto contratado;  
 

b.2.1) Após o 20º dia de atraso, os serviços poderão, a critério do 
CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do 
Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento;  

 
b.3) Multa de até 30% do valor global do contrato, pela caracterização de 
inexecução total do objeto contratado; 
 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos; e  
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na alínea anterior.  
 
18.4. No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) 
dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada da garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a 
CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da 
Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês. 
 
18.5. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos 
incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 
10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
18.6.  De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as 
sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou 
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:  
 

18.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;  
 
18.6.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 
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18.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
18.7. Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, da Lei 
n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo de 
05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato.  
 
18.8. No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 
87, da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar 
da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) 
anos de sua aplicação. 
 
18.9. Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item 
anterior, serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, 
bem como daquela competente para decidir sobre o recurso. 
 
18.10. O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, 
mediante recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado na Avenida 
Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, nos dias úteis, 
durante o horário normal de expediente deste Regional.  
 
18.11.  As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei 
8.666/93). 
 
18.12. No item 15.2 (Tabela de Penalidades) do Anexo I (Termo de 
Referência) deste Edital, constam outras disposições sobre a aplicação das 
sanções administrativas, tais como, o percentual máximo para as infrações, os 
níveis de gravidade, e a discriminação das infrações e seus correspondentes 
níveis. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1.  O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente 
executados, em até 10 dias úteis, contados a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela, caso não exista outra pendência que impeça o 
pagamento. 
 
19.2.  Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), será 
obrigada a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na forma do 
Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, 
assinadas pelo seu representante legal. 
 
19.3.  O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da 
CONTRATADA, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva 
fatura ou nota fiscal do fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal do 
Contrato. 
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19.4.  Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a 
CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, até o dia 25 de cada mês, emitida em 
nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com descrição completa dos 
serviços executados, indicação do número do contrato e da nota de empenho 
correspondente, além de indicação dos seus dados bancários, além de necessária 
juntada do Relatório Mensal de Atividades. 
 
19.5.  Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as retenções devidas 
ao INSS e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 
1.234, de 11/01/2012. 
 
19.6.  A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota Fiscal/Fatura, 
apresentar os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, 
exigidos no Edital de Licitação. 
 
19.7.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
19.8.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.9.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
19.10.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a 
data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
19.11.  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de 
qualquer natureza. 
 
19.12. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento 
se, no momento da aceitação, os serviços prestados não estiverem em perfeitas 
condições e em conformidade com as especificações estipuladas. 
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20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2021, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza da Despesa 
nº 33.90.40.21. 

 
20.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante as constantes do Anexo IV. 
 
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
 
22.1.  São obrigações da contratada as constantes do Anexo IV. 
 
23 – DA GARANTIA  
 
23.1.  A CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 
Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições 
previstas neste termo de referência, cabendo-lhe optar dentre as modalidades: 
caução em dinheiro, títulos de dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, 
conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as 
obrigações contratuais. 
 
23.2.  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do 
contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 
 
23.3.  O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular 
de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
 
23.4.  A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 
deverá abranger um período de mais 1 (um) mês após o término da vigência 
contratual. 

 
23.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

 
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
b) prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 
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c) multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à 
CONTRATADA;  

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
adimplidas pela contratada;’ 

 
23.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica 
Federal em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE. 
 
23.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos 
os eventos indicados acima 
 
23.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua 
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 
23.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento 
de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 
 
23.10. O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou 
mais das seguintes hipóteses: 
 

a) caso fortuito ou força maior;  
b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 

contratuais;  
c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou 

fatos praticados pelo CONTRATANTE;  
d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE. 

 
23.11. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 
responsabilidade que não as previstas neste item. 
 
23.12.  Será considerada extinta a garantia: 
 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato;  

b) no prazo de um mês após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não 
comunique a ocorrência de sinistros. 

 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 
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24.3.      No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 

a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 

o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação.  

24.6.        Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

24.7.  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. 

24.8.         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. 

24.9.      Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.10. 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. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12.     Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13.     O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
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ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Catálogo de Serviços; 
ANEXO I-B – Softwares; 
ANEXO I-C – Lista de Sistemas; 
ANEXO I-D – Termo de Confidencialidade; 
ANEXO I-E – Termo de Vistoria; 
ANEXO I-F – Planilha de Formação de Preço; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão); 
ANEXO III - Modelo de Declaração Assumindo Ônus; 
ANEXO IV – Minuta de Contrato. 
 

24.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, 19 de novembro de 2021. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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                                                            ANEXO I 
 
                                        TERMO DE REFERÊNCIA 
 

  
  

1 – DO OBJETO  

 

1.1 Contratação de empresa para a 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência e as 

condições estabelecidas.  

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1 Do Objeto  

 

1.1 Contratação de empresa para a 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 –, conforme as especificações contidas no presente Termo de 

Referência.  

 

2 Justificativa  

 

2.1 A Secretaria de Tecnologia da Informação – STI – é área técnica dentro do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL – responsável pela gestão, controle e manutenção 

de todos os processos de trabalho relacionados a Tecnologia da Informação, bem como do 

setor de atendimento ao usuário que apoia a instituição na resolução de problemas e 

necessidades referentes a equipamentos e sistemas utilizados pelo TRE/AL.  

 

2.2 No que tange à forma de contratação, adotou-se, como unidade de pagamento, a 

Unidade de Serviço Técnico – UST –, unidade de medida criada para mensurar o custo de 

execução de uma atividade, por um técnico capacitado, baseando-se no tempo gasto e na 

complexidade para realização da atividade. 

 

2.3 A escolha dessa unidade de medida teve como fundamentos: a aplicação das melhores 

práticas de mercado, a garantia da transparência na contratação e na execução das 

atividades, e o foco na produtividade e na qualidade dos serviços prestados. A adoção dessa 

métrica também teve como objetivo, em termos práticos, a contratação de prestação de 

serviços que fossem pagos de acordo com as necessidades do Tribunal.  

 

2.4 A escolha da métrica supracitada reforçou-se, ainda, pelo teor do Acórdão 2.471/2008 – 

Plenário TCU, que orienta sobre a Terceirização de Tecnologia da Informação na 
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Administração Pública Federal, ressaltando que a contratação do tipo de objeto pretendido 

não pode ser caracterizada exclusivamente como fornecimento de mão de obra, devendo ser 

considerada unicamente a prestação de serviços.  

 

2.5 Ainda para aquela contratação, como forma de quantificar o número de USTs que se 

pretendia contratar, a STI, com base no trabalho de mapeamento de processos conduzido 

pelo órgão e boas práticas adotadas em outros Órgãos da Administração Pública Federal, 

estabeleceu lista de serviços, cujo detalhamento levou à obtenção do número estimado de 

unidades necessárias para cumprimento do objetivo proposto por esta contratação. 

Inicialmente, para a implantação do serviço, estimou-se o quantitativo de 13.920 USTs. 

Todavia, dada a restrição orçamentária e dentro do que determinado pela Administração do 

Tribunal na instrução do autos do Procedimento SEI nº 0006398-24.2021.6.02.8000 este 

quantitativo foi revisado e limitado, para os fins da contratação, em 3.890 USTs para 

realização dos atendimentos aos chamados, dos atendimentos às Sessões do Plenário do 

TRE/AL e solicitações de serviço que a equipe técnica da STI determinasse como 

necessárias para acelerar a implantação ou bom funcionamento de outros serviços.  

 

2.6 Neste contexto, tomou-se por referência a execução de serviços similares do Contrato 

TSE nº 16/2015 – Infraestrutura, no recorte Alagoas, até que haja tempo para o 

amadurecimento dos trabalhos desenvolvidos pela unidade, com consequente 

aprimoramento de processos, padrões de trabalho e políticas internas. 

 

2.7 Dos Serviços  

 

2.7.1 O objeto pretendido consiste na contratação de prestação continuada de serviço de 

suporte técnico especializado de TI ao usuário do TRE/AL mediante o uso de Unidade de 

Serviço Técnico – UST – como métrica de aferição e faturamento dos serviços prestados, 

gerando contrato com empenho estimativo a ser consumido mediante demanda.  

 

2.7.2 O serviço será realizado mediante a abertura de Ordens de Serviço faturadas 

mensalmente.  

 

2.7.3 O SERVIÇO é composto de TAREFAS de suporte técnico que compõem as rotinas 

do Serviço de Atendimento ao Usuário.  

 

2.7.4 Cada TAREFA, por sua vez, possui um custo medido em UST, sendo aplicado para 

cada um dos tipos de tarefas de suporte de 1º e 2º níveis, conforme os valores estipulados 

por cada tarefa listadas abaixo:  

 
 

 Tarefa Quantidade 
de USTs 

Registro Registro e classificação de chamados 1 
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Requisição de 
Serviço 

Atendimento de requisição de serviço de 
priorida- de normal 

2 

Atendimento de requisição de serviço de 
priorida- de alta 

4 

Problema ou
 Incidente 

Resolução de incidente de prioridade baixa 2 

Resolução de incidente de prioridade média 3 

Resolução de incidente de prioridade alta 4 

 
 

Evento 

Assistência a evento de duração de até meio 
perí- odo 

10 

Assistência a evento de duração em período 
inte- gral 

20 

Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL 20 
  

  

2.7.5. Para os fins de entendimento do item anterior, evento de até meio- período são 

aqueles com duração não superior a 04 (quatro) horas; eventos de dura- ção em período 

integral são eventos com duração de até 10 (dez) horas, já contabi- lizado o horário 

dedicado ao intervalo intrajornada. 

  

2. Dos Papéis 

2.7.6. 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 respon- 

sabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, 

nos termos do Art. 67, da Lei nº 8.666/93; 

2.7.7. Preposto: representante da CONTRATADA perante o 

TRE/AL, com indica- ção formal, incumbido de receber, 

diligenciar, encaminhar e responder as principais questões legais 

e administrativas referentes ao andamento contratual, além de 

aten- der as recomendações do Gestor na execução do contrato; 

2.7.8. Fiscal do Contrato: (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 

15.787/2017): ser- vidor designado para auxiliar o gestor do 

contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato. Neste 
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sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para   

fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução; 

2.7.9. Usuários: São todas as pessoas que trabalham no Tribunal 

e todo cidadão que solicitar um apoio para um serviço 

disponibilizado no Catálogo de Serviços ou in- formar falha, 

incidente ou problema em um serviço ou equipamento 

administrado pela STI; 

2.7.10. Usuários Preferenciais: São os usuários que requerem 

maior atenção no tem- po de respostas as requisições de serviço, 

incidentes e problemas. São eles: 

2.7.10.1. Presidente, Vice-Presidente e Corregedor; 

2.7.10.2. Membros do Pleno; 

2.7.10.3. Diretor-Geral; 

2.7.10.4. Secretários. 

 

 

2.8. Das Equipes de Suporte Técnico 

2.8.1  A CONTRATADA deverá dispor de Equipes de Suporte Técnico 

capacitadas a atender as demandas e atividades previstas pelos processos 

de: Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problemas, 

Cumprimento de Requisições e Gerenciamento de Configuração de Ativos 

e Serviços. 

2.8.2. As equipes de suporte deverão ser categorizadas da seguinte forma: 

2.8.2.1. Equipe de Suporte de 1° Nível 

2.8.2.1.1 Responsável direto pelo recebimento de 

demandas por meio dos canais de atendimento e primeiro 

nível de suporte ao usuário de TI do TRE/AL. Caso 

necessário, estes profissionais poderão realizar atividades 

de atendi- mento a requisições e resolução de incidentes e 

problemas, independente- mente de sua complexidade, 
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desde que suportadas por roteiros/scripts contidos na base 

de conhecimento. 

2.8.1.1.1 Dada a complexidade da atividade, o 

profissional atuando nesta equi- pe deve ter experiência 

mínima de 01 (um) ano de atuação na área de atendi- 

mento a usuários de TIC, na atividade de “Help Desk de 

TI” ou de “suporte técnico de TI” ou função com 

nomenclatura similar; Ensino Superior completo. 

2.8.1.2  Equipe de Suporte de 2° Nível 

2.8.1.2.1 Responsável direta por atuar como segundo 

nível de suporte ao usuário de TI do TRE/AL, sendo capaz 

de realizar atividades de maior complexidade. Deverá estar 

apta a dar suporte a todos os itens do Catálogo de Servi- 

ços, sendo capaz de atender presencialmente tanto o 

usuário comum quanto o usuário preferencial do TRE/AL, 

demonstrando proficiência técnica e habilidades de 

comunicação oral e escrita em língua portuguesa. 

2.8.1.2.2 Dada a maior complexidade da atividade, o 

profissional atuando nesta equipe deve ter experiência 

mínima de 2 (dois) anos de atuação na área de atendimento 

aos usuários de TIC, ou na atividade de “suporte técnico de 

TI”, ou função com nomenclatura similar; Ensino Superior 

completo. 

 

2.9 Da Central de Serviços (Service Desk) 

2.9.1 Com base no conjunto de boas práticas, o CONTRATANTE 

busca atender às necessidades de negócio do órgão pelo aumento 

da qualidade dos seus serviços de TI que serão baseados na 
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Central de Serviços e nos Acordos de Níveis de Serviços (ANS ou 

SLA). 

2.9.1 O propósito da Central de Serviços (Service Desk) é ser o 

único ponto de con- tato entre os usuários e os serviços prestados 

pela TI do CONTRATANTE. Por meio da Central de Serviços os 

usuários deverão ser capazes de: 

2.9.1.1 Informar a ocorrência de Incidentes; 

2.9.1.2 Requisitar informações referentes a chamados, 

sistemas, softwares e serviços prestados pela STI e contidos 

no Catálogo de Serviço; 

2.9.1.3 Realizar Requisições de Serviços; 

2.9.1.4 Requisitar atendimentos relativos a serviços e 

processos associados a Configuração, Incidentes e Problemas 

que a Secretaria de TI realiza, sendo que: 

2.9.1.4.1 Gerenciamento de Incidentes – é o processo 

responsável em tratar das interrupções não planejadas, da 

redução da qualidade de um serviço de TI e falhas em itens 

de configuração; 

2.9.1.4.2 Gerenciamento de Problemas – é o processo 

responsável pelo gerenciamento do ciclo de vida de todos 

os problemas. Referência: o ITIL –Infor- mation 

Technology Infrastruture Library -- v3 define “problema” 

como a causa raiz de um ou mais incidentes. 

2.9.1.4.3 Gerenciamento de Configuração – é a atividade 

na qual se identifica, controla, registra, audita e verifica os 

serviços e itens de configuração (IC) para garantir sua 

integridade e configurações necessárias para controlar os 

serviços. 
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2.10 Dos Requisitos de Infraestrutura para a Central de Serviços 

2.10.1 Os usuários deverão ser capazes de entrar em contato com a 

Central de Serviços, pelo menos, por meio dos seguintes Canais de 

Comunicação: 

2.10.1.1 meio telefônico, por meio de números a serem 

disponibilizados pelo TRE/AL; 

2.10.1.2 formulário de abertura de requisições e aviso de 

incidentes e problemas disponível na ferramenta de 

gerenciamento de serviços de TI já em produção no TRE/AL 

e em uso pelos usuários dos serviços; 

2.10.1.3 chat em ferramenta de comunicação e colaboração 

institucional ou outros meios que venham a ser disponibilizados 

pelo TRE/AL; 

2.10.1.4 E-mail; 

2.10.1.5 ChatBot para atendimento a usuários, a ser 

disponibilizado pela CONTRATADA, com integração com o 

WhatsApp, com o portal de atendimento já disponibilizado 

pelo TRE/AL aos usuários dos serviços de TI e ferramenta de 

comuni- cação e colaboração institucional do TRE/AL. 

2.10.2 A CONTRATADA utilizará a ferramenta de gerenciamento 

de serviços de TI já em produção no TRE/AL e em uso pelos 

seus usuários e equipes de TI. 

2.10.3 A CONTRATADA será responsável por adaptações, 

evoluções, atualizações, integrações com outras bases, 

sistemas e aplicativos, e demais necessidades técnicas, 

identificadas pela CONTRATADA ou pelo 

CONTRATANTE, com vistas a manter a adequação da 
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ferramenta de gerenciamento de serviços de TI e de seus 

respectivos plugins ou módulos para viabilizar fluentemente 

as atividades da CONTRATADA. 

2.10.4 A CONTRATADA deverá obrigatoriamente realizar as 

seguintes atividades em relação a central de serviços: 

2.10.4.1 Receber todas as demandas de usuários e da equipe de 

TI do CONTRA- TANTE; 

2.10.4.2 Registrar de forma detalhada todos os incidentes e 

requisições de serviços oriundos dos usuários, pelos meios de 

comunicação suportados pela Central de Serviços; 

2.10.4.3 Realizar a categorização e priorização das requisições, 

incidentes e problemas adequadamente, de acordo com o 

Catálogo de Serviços; 

2.10.4.4 Envidar esforços para resolver incidentes e 

requisições de serviços no primeiro contato com o 

usuário e de maneira eficiente, ou seja, no menor 

tempo possível, identificando com tempestividade a 

necessidade de escalação do atendimento para outra 

equipe de suporte técnica mais bem capacitada; 

2.10.4.5 Realizar, quando necessário, a escalação de 

incidentes e requisições de serviços para as equipes de 

suporte adequadas; 

2.10.4.6 Manter os usuários informados sobre o progresso do 

atendimento das solicitações, registrando 

adequadamente o andamento dos chamados na 

ferramenta de gerenciamento de serviços de TI, ou 

seja, documentando as informações solicitadas e 

registrando as informações fornecidas, e retornando 

ligação ao usuário, quando exigido ou necessário, para 
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informar sobre o atendimento da requisição ou 

olvresolução do problema ou incidente, conforme 

procedimentos a serem definidos pelo TRE/AL; 

2.10.4.7 Realizar o fechamento de todos os incidentes 

residos, requisições de serviços e outros chamados. 

2.10.5 A CONTRATADA se compromete a disponibilizar, até o fim 

da execução do Plano de Inserção, esses requisitos dentro de 

prazo acordado para início da prestação dos serviços 

contratados. 

 

2.11 Dos Cumprimentos de Requisição 

2.11.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 

2.11.1.1 Disponibilizar aos usuários informações sobre 

todos os serviços que estão disponíveis, assim como os 

procedimentos necessários para solicitar tais serviços; 

2.11.1.2 Fornecer aos usuários um canal pelo qual possam 

solicitar e receber serviços padronizados, através de 

processos de autorização e qualificação predefinidos; 

2.11.1.3 Realizar todas as requisições de serviço de acordo 

com os processos definidos pelo CONTRATANTE, 

prevendo: 

2.11.1.3.1 Possibilitar que todas as requisições sejam 

registradas, contro ladas, coordenadas, promovidas e que 

todo seu ciclo de vida seja realizado através de ferramenta 

de gerenciamento de serviços de TI; 

2.11.1.3.2     Realizar a análise dos meses anteriores das 

requisições de ser viço para que se tenha uma estimativa 

mais precisa para que o CONTRA- TANTE possa realizar 
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a ordem de serviço das tarefas que serão autorizadas 

previamente; 

2.11.1.3.3 Possibilitar o rastreamento de uma 

requisição através do seu status; 

2.11.1.3.4 Utilizar os critérios previamente definidos e 

acordados com o CONTRATANTE na 

determinação das suas prioridades; 

2.11.1.3.5 Possibilitar que os usuários possam realizar 

requisições de ser- viços predefinidos 

através de quaisquer dos canais de 

comunicação definidos. 

2.11.1.4 Todos os serviços previamente disponibilizados em 

portal deverão ter sua descrição detalhada e o tempo estimado 

necessário para conclusão do seu atendimento. 

2.11.1.5 Utilizar um Modelo de Requisição de Serviços 

definido e acordado com o CONTRATANTE, que deve conter 

no mínimo as seguintes informações: 

2.11.1.5.1 Número de referência único; 

2.11.1.5.2 Categorização da requisição; 

2.11.1.5.3 Urgência da requisição; 

2.11.1.5.4 Impacto da requisição; 

2.11.1.5.5 Priorização da requisição; 

2.11.1.5.6 Dia e hora de registro; 

2.11.1.5.7  Identificação da pessoa ou equipe de 

suporte técnico que realizou a requisição; 

2.11.1.5.8  Identificação do canal de 

comunicação utilizado na notificação do 

incidente (portal de atendimento, e-mail, 
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ChatBot, mensagem eletrônica em ferramenta 

de comunicação e colaboração do TRE/ AL, 

etc.); 

2.11.1.5.9 Identificação do canal de comunicação 

utilizado na notificação do incidente (portal de 

atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem 

eletrônica em ferramenta de comunicação e 

colaboração do TRE/ AL, etc.); 

2.11.1.5.10 Nome, departamento, telefone e localidade 

do usuário solicitante; 

2.11.1.5.11 Descrição da requisição;  

2.11.1.5.12 Status da requisição; 

2.11.1.5.13 Item de Configuração (IC) relacionado; 

2.11.1.5.14 Pessoa ou equipe de suporte técnico para o 

qual a requisição foi alocada; 

2.11.1.5.15 Registro das atividades realizadas para 

atender a requisição e quando ocorreram; 

2.11.1.5.16 Data e hora da conclusão; 

2.11.1.5.17 Data e hora de encerramento. 

2.11.1.6 Utilizar, em todas as atividades inerentes a uma 

requisição, o Catálogo de Serviços; 

2.11.1.7 Utilizar de forma adequada o SLA definido pelo 

CONTRATANTE para atender uma requisição. Ambos, 

CONTRATANTE e CONTRATADA, poderão solicitar a 

revisão dos requisitos, das tarefas e dos prazos para o 

cumprimento de uma requisição, caso algum dos eventos a 

seguir venha a ocorrer: 

2.11.1.7.1 Aumento ou redução dos Itens de 
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Configuração associados aos serviços 

de TI envolvidos na requisição; 

2.11.1.7.2 Inserção, alteração ou remoção de 

alguma tecnologia utilizada pelos serviços de TI 

envolvidos na requisição. 

2.11.1.8 Todos os serviços solicitados e que não estejam 

previamente contidos no Catálogo de Serviços deverão ser 

submetidos ao Processo de Mudança para devida adequação 

do Catálogo. 

2.12 Do Gerenciamento de Incidentes 

2.12.1 A CONTRATADA deverá envidar esforços para que, 

no caso da ocorrência de um Incidente, os serviços 

possam ser restabelecidos a sua operação normal o mais 

rápido possível, minimizando o impacto ao negócio e 

garantindo que os Acordos de Níveis de Serviço (ANS) 

sejam mantidos. 

2.12.2 A CONTRATADA deverá realizar a priorização de 

Incidentes de forma que esteja alinhada com as 

necessidades de negócio, que devem ser previamente 

aponta- das pelo CONTRATANTE. 

2.12.3 A CONTRATADA deverá registrar todos os 

incidentes, independentemente do meio pelo qual este 

foi detectado ou registrado. 

2.12.4 A CONTRATADA deverá garantir a capacitação 

adequada das Equipes Téc- nicas de Suporte para que 

estas possam, através de atividades proativas e sempre 

que possível, identificar, informar e registrar incidentes 

antes mesmo que estes sejam percebidos pelos usuários. 

2.12.5 A CONTRATADA deverá prover mecanismo no 
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processo de Gerenciamento de Incidentes de forma que 

seja possível, a critério do CONTRATANTE, determinar 

quais serão as pessoas notificadas na ocorrência de 

determinados tipos de incidentes. 

2.12.6 A CONTRATADA deverá garantir que todo o 

processamento e manipulação de Incidentes esteja 

alinhado com os critérios de urgência e disponibilidade 

definidos no Catálogo de Serviços. 

2.12.7 Garantir que todos os incidentes sejam armazenados 

e gerenciados por meio da ferramenta de gerenciamento 

de serviços de TI. 

2.12.8 Utilizar modelo padronizado de classificação de 

incidentes que seja consistente e de fácil entendimento 

com a tabela de Classificação de prioridade dos 

Incidentes e o Catálogo de Serviço. 

2.12.9 Possibilitar que a base de dados de incidentes seja 

auditada a qualquer tempo e sem aviso prévio do 

CONTRATANTE, a fim de verificar se os registros de 

incidentes estão categorizados de forma correta. 

2.12.10 Garantir que todos os incidentes sejam 

classificados de acordo com os critérios de priorização e 

escalação definidos no Catálogo de Serviços. 

2.12.11 Utilizar um Modelo de Incidente que defina 

previamente quais os passos de- vem ser seguidos na 

manipulação de Incidentes e ter no mínimo as seguintes 

informações: 

2.12.11.1 Número de referência único; 

2.12.11.2 Categorização do Incidente; 

2.12.11.3 Urgência do Incidente; 
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2.12.11.4 Impacto do Incidente; 

2.12.11.5 Priorização do Incidente – Deverá ser 

automática levando em conta a urgência e impacto 

do incidente; 

2.12.11.6 Dia e hora de registro; 

2.12.11.7 Identificação da pessoa ou Equipe de 

Suporte Técnico que registrou o incidente; 

2.12.11.8 Identificação do canal de 

comunicação utilizado na notificação do incidente 

(portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem 

eletrônica em ferra- menta de comunicação e 

colaboração do TRE/AL, etc.); 

2.12.11.9 Nome, Departamento, Telefone e localidade 

do usuário solicitante; 

2.12.11.10 Descrição dos Sintomas; 

2.12.11.11 Status do Incidente (Aberto, Em Andamento, 

Encerrado, etc); 

2.12.11.12 IC(s) relacionado; 

2.12.11.13 Pessoa ou Equipe Técnica de Suporte 

para o qual o Incidente foi alocado; 

2.12.11.14 Registro das Atividades realizadas 

para resolver o incidente e quando ocorreram. 

2.12.12 Realizar a categorização de todos os 

incidentes de forma adequada, a fim de garantir uma sólida 

avaliação de tendência. As categorizações deverão conter, 

pelo menos, as seguintes informações: 

2.12.12.1 Localidade Impactada; 

2.12.12.2 Serviço Impactado; 

2.12.12.3 Sistema Impactado; 
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2.12.12.4 Aplicação Impactada; 

2.12.13 Possibilitar que todos os incidentes possam 

ser rastreados através de seu ciclo de vida, garantindo o 

conhecimento do status atual do incidente, que 

minimamente poderá ser: 

2.12.13.1 Aberto ou Ativo; 

2.12.13.2 Em andamento ou Em atendimento; 

2.12.13.3 Resolvido; 

2.12.13.4 Encerrado ou Concluído. 

2.12.14 Realizar um processo de investigação e 

diagnóstico de incidentes que contemple minimamente as 

seguintes atividades: 

2.12.14.1  Busca pelo entendimento exato do 

que está acontecendo de errado ou do que está 

sendo solicitado pelo usuário; 

2.12.14.2  Definir corretamente a ordem 

cronológica dos eventos; 

2.12.14.3  Confirmar a extensão do impacto do 

incidente incluindo o tipo e o número de 

usuários afetados; 

2.12.14.4  Identificar quaisquer outros eventos 

que possam estar relacionados ou 

eventualmente contribuindo para a ocorrência 

do incidente; 

2.12.14.5  Realizar em base de conhecimento, a 

busca por ocorrências de incidentes ou 

problemas anteriores, que sejam similares ao 

incidente em questão; 
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2.12.14.6 Avaliar se o incidente já se encontra 

em Bases de Dados de Erros Conhecidos 

(BDEC); 

2.12.14.7 Possibilitar a associação do Incidente 

com Problema, caso seja necessário. 

2.12.15 Enviar todos os incidentes não resolvidos à 

Equipe de Suporte Técnico da CONTRATADA, 

que envidará todos os esforços a fim de atender a 

demanda do usuário através do telefone. Caso o 

incidente necessite ser escalado para outra 

equipe, o usuário deverá ser devidamente 

informado desta operação. 

2.12.16 Realizar a escalação de Incidentes, a ser 

realizado através das equipes, de forma que não 

ultrapasse o SLA definido pelo 

CONTRATANTE; 

2.12.17 Possibilitar que o Processo de Gerenciamento de 

Incidentes garanta que todos os incidentes, 

independente do meio pelo qual foram 

registrados, possam ser automaticamente 

escalados à Equipes de Suporte previamente 

especificados e/ou ainda automaticamente 

notificados a determinado grupo de pessoas 

através de e-mail; 

2.12.18 Garantir o registro histórico de todas as ações 

realizadas em quaisquer níveis do processo de 

investigação e diagnóstico de um incidente; 

2.12.19 Garantir que todos os incidentes sejam 
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submetidos para avaliação de satisfação do 

usuário no seu encerramento; 

2.12.20 Garantir que todos os incidentes resolvidos, mas 

que não tiveram sua causa raiz identificada, 

sejam encaminhados para o Gerenciamento de 

Problemas. 

 

2.13 Do Gerenciamento de Problemas 

2.13.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 

2.13.1.1 Buscar formas de prevenir a ocorrência de 

problemas que possam gerar incidentes. 

2.13.1.2 Envidar esforços para eliminar a recorrência de incidentes. 

2.13.1.3 Buscar a minimização do impacto de incidentes 

que não possam ser evitados. 

2.13.1.4 Agir preferencialmente de forma proativa na 

identificação e na solução de problemas, idealmente antes que 

outros incidentes relacionados a estes possam ocorrer 

novamente. 

2.13.1.5 Revisar incidentes categorizados com prioridade 

alta, a fim de identificar sua causa raiz e definir as ações 

necessárias para que eles não ocorram no- vamente. 

2.13.1.6  Realizar periodicamente a revisão dos registros de 

incidentes e operações de manutenção, buscando a identificação 

de atividades, comportamentos e tendências que possam 

identificar a existência de um problema. 

2.13.1.7  Realizar periodicamente a revisão dos registros de 

eventos de Itens de Configuração – IC –, buscando a identificação 

de eventos de aviso ou exceção que possam identificar a 
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existência de um problema. 

2.13.1.8 Garantir que atividades reativas e proativas 

busquem a identificação da causa raiz dos problemas, 

associando-a às prováveis causas de incidentes para que estes 

não se tornem recorrentes. 

2.13.1.9 Fornecer pelo menos um Modelo de Problema que 

defina previamente quais passos devem ser seguidos na 

manipulação de problemas para ser seguido dentro da 

ferramenta de gestão. 

2.13.1.10 Criar uma Base de Dados de Erros Conhecidos – 

BDEC – para registrar as eventuais soluções de contorno ou 

resolução associadas a incidentes e problemas. 

2.13.1.11 Garantir que todos os problemas tratados sejam 

detalhadamente registrados na BDEC (Base de Dados de 

Erros Conhecidos); 

2.13.1.12 Utilizar um modelo de categorização de problemas 

que será aprovado pela equipe técnica do CONTRATANTE e 

levará em conta as seguintes variáveis: 

2.13.1.12.1 Se o sistema pode ser recuperado antes de ser 
substituído;  

2.13.1.12.2 Qual o custo envolvido associado às 
atividades de recuperação ou substituição; 

2.13.1.12.3 Qual o nível de conhecimento técnico que 

será necessário para solucionar o problema; 

2.13.1.12.4 A quantidade de tempo necessária para 

solucionar um problema; 

2.13.1.12.5 Qual é a extensão do problema. 

 

2.14 Do Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço 

 

2.14.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 
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2.14.1.1 Considerar que são Itens de Configuração (IC) todos os 

ativos de ser- viço que sejam necessários para realizar a entrega 

de um serviço de TI como, por exemplo, hardware, software, 

Catálogo de Serviços e documentação de proces- sos. 

2.14.1.2 Manter, através de ferramenta de gerenciamento de 

serviços de TI, in- formações atuais e históricas de serviços e 

Itens de Configuração (IC). 

2.14.1.3 Possibilitar que qualquer mudança no estado de 

algum Item de Confi- guração seja automaticamente 

percebida. 

2.14.1.4 Garantir que qualquer operação de adição, 

remoção, modificação ou substituição de Itens de 

Configuração (IC) ou de quaisquer configurações e/ou de 

componentes associados a estes, sigam processo de 

documentação e controle a ser criado pela CONTRATADA em 

parceria com o CONTRATANTE; 

2.14.1.5 Garantir que a adição, remoção, modificação ou 

substituição de Itens de Configuração (IC), ou de suas 

características e/ou de componentes associados a estes, 

possam ser automaticamente atualizados e registrados por 

meio de ferra- menta de gerenciamento de serviços de TI; 

2.14.1.6 Possibilitar que a Solução de Gestão possa 

encaminhar informações  de mudança de estado dos serviços e 

itens de Configuração (IC), que necessitem de tratativa 

adequada pelos processos de Gerenciamento de Incidentes e 

Proble- mas; 

2.14.1.7 Garantir que todo o histórico de configuração de 

quaisquer Itens de Configuração (IC), considerados relevantes 

pelo CONTRATANTE, seja mantido em base de dados que 
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poderá ser alimentada automaticamente ou manualmente 

através da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI; 

2.14.1.8 Sugerir ao CONTRATANTE intervenções nos Itens de 

Configuração (IC) que possam reduzir custos ou otimizar o 

desempenho dos serviços prestados pela STI; 

2.14.1.9 Utilizar as informações coletadas sobre os Itens de 

Configuração (IC) que tornem o seu gerenciamento mais proativo do 

que reativo; 

2.14.1.10 Estabelecer níveis de controle dos Itens de 

Configuração (IC) que pos- sibilitem sua rastreabilidade e 

auditoria pelo CONTRATANTE; 

2.14.1.11 Garantir que qualquer configuração lógica anterior 

a uma mudança re- alizada em um IC possa ser recuperada, a 

qualquer tempo; 

2.14.1.12 Todos os IC devem estar logicamente identificados 

na ferramenta de gerenciamento de serviços de TI com, no 

mínimo, os seguintes atributos: 

2.14.1.12.1 Identificador Único;  

2.14.1.12.2 Tipo de IC; 

2.14.1.12.3 Nome/Descrição; 

2.14.1.12.4 Versão. 

 

 

2.15 Do Atendimento a Sessões e Eventos do Tribunal 

2.15.1 A CONTRATADA deverá realizar todo o 

atendimento aos eventos e às sessões ordinárias e 

extraordinárias do Tribunal, nas quais realizará o apoio 

a todos os mem- bros, servidores, membros auxiliares e 

colaboradores que estão participando do evento ou da 
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sessão, quanto a: 

2.15.1.1 Informações e Dúvidas: de sistemas, 

softwares instalados nos microcom- putadores e 

notebooks, multifuncionais, rede wireless e cabeada. 

2.15.1.2 Instalação de equipamentos de TI para uso 

no plenário; 

2.15.1.3 Troca de microcomputadores e notebook por 

defeito ou falha; 

2.15.1.4 Ajuda aos usuários para realizarem 

atividades em softwares e sistemas dis- ponibilizados 

pelo Tribunal; 

2.15.1.4.1 As listas de softwares e aplicativos 

estão nos anexos I-B e I-C; 

2.15.1.5 Apoio na realização da transmissão da sessão 

via internet, quando houver. 

A equipe que atenderá aos eventos e às sessões deverá 

permanecer em tempo in tegral no recinto em que as 

atividades estão ocorrendo, durante todo o período de 

re- alização das sessões ou eventos; 

2.15.2 Os registros dos atendimentos durante as sessões e 

ou eventos não deverão cons- tar na lista de atendimentos 

para faturamentos, uma vez que a atividade da sessão co- 

brirá todos os atendimentos a ela associados. 

2.15.3 As sessões ou eventos poderão ser realizadas nos 

períodos matutino, vespertino e noturno; 

2.15.4 As sessões ordinárias são realizadas pelo menos duas vezes ao 

mês; 

2.15.5 As sessões extraordinárias podem ser marcadas de uma sessão 

para o próximo período do dia ou para o dia seguinte, 

dependendo da necessidade do Tribunal. 
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2.16 Do Acordo de Níveis de Serviços (ANS ou SLA) 

2.16.1 A medição da qualidade dos serviços prestados pela 

CONTRATADA será feita por meio da tabela dos 

Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimen- 

to a Chamados, cujo resultado comporá o valor mensal a ser 

pago no período de prestação dos serviços. 

2.16.2 As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de 

Serviços – ANS se referem a fatos cotidianos da execução do 

contrato, não isentando a CONTRATADA das de- mais 

responsabilidades ou sanções legalmente previstas. 

2.16.3 Em acordo entre as partes, os procedimentos de 

metodologia de avaliação duran- te a execução contratual 

poderão ser alterados, desde que o novo sistema se mostre 

mais eficiente que o anterior, não implique em prejuízos para 

a CONTRATADA e re- flita a maturidade do ambiente 

computacional do CONTRATANTE e atenda a orien- tação 

do Egrégio Tribunal de Contas da União em seu Acórdão nº 

717/2010-Plená- rio, item 9.3.5), abaixo: 

2.16.3.1 “determinação ao Ministério do Trabalho e 

Emprego para que, em atenção ao “caput” dos arts. 3º 

e 41, e art. 54, §1º, da Lei nº 8.666/1993, referente ao 

princípio da isonomia e à vinculação do contrato ao 

instrumento convocatório, abstenha-se de prever no 

edital a adoção de novos Acordos de Nível de Serviço 

durante a execução contratual, sendo possível, 

entretanto, a alteração ou a renegociação para ajuste 

fino dos ní- veis de serviços pré-estabelecidos nos 

editais, desde que essa alteração ou renegociação: a) 
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esteja prevista no edital e no contrato; b) seja tecnica- 

mente justificada; c) não implique acréscimo ou 

redução do valor contra- tual do serviço além dos 

limites de 25% permitidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 

8.666/1993; d) não configure descaracterização do 

objeto licitado.” 

Acórdão nº 717/2010-Plenário 

2.16.4 Procedimentos relativos a ANS: 

2.16.4.1 O corpo técnico, responsável pela fiscalização do 

Contrato designado pelo CONTRATANTE acompanhará a 

execução dos serviços prestados, atuando junto ao preposto 

indicado pela CONTRATADA; 

2.16.4.2 Mensalmente, a CONTRATADA, na pessoa do seu 

preposto, apresentará a medição dos serviços no período 

apurado, conforme o processo de emissão e re- cebimento dos 

serviços prestados. 

 

 

Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimento a Chamados 

  
Nome 

 
Descrição 

 
Medição 

 
Métrica 

Perfil de 
Atendime 
nto 

Periodicida de Medidas 
Corretivas 

Instrumen to  

De Medição 
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INS1 – 
Tempo de 
classific ação de 
Chamado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Mede  o 
tempo 
entre  a 
abertura e 
a 
classifica 
ção do 
chamado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tempo 
decorrido 
com o 
chamado 
no estado 
em 
“Aberto” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
95% dos 
chamados 
classifica 
dos  em 
até 15 
minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Atendim
e nto
 
1º 
nível 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mensal 

Glosa 
correspond
e nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso 
 este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 
Exemplo: 
Se o 
percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido 
for de
 93,5%
, 
então  
 a 
glosa será 
de 1,5%,
 que 
correspond
e ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Solução de 
Gestão de 
chamados 

 

Edital do PE nº 69/2021 (0976627)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 423



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

  R
e
q
u
isiçã

o
 d

e
 S

e
rv

iço
s 

INS2 - 
Tempo 
de 
Solução 
de 
Demand 
a 
“Requisi 
ção
 d
e 
Serviços 
de 
priorida
d e 
normal” 

Mede  o 
tempo 
entre  a 
classifica 
ção
 d
a 
demand
a 
“Requisiç 
ão
 d
e 
Serviço 
de 
prioridad 
e 
normal” 
e
 se
u 
fechame
n to 

Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 
demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou
 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

95%
 da
s 
requisiçõ
e s 
resolvida
s em até 
4 horas 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

Mensal Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 

Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

Solução de 
Gestão de 
chamados 
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INS3 - 
Tempo 
de 
Solução 
de 
Demand 
a 
“Requisi 
ção
 d
e 
Serviços 
de 
priorida
d e 
alta” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mede  o 
tempo 
entre  a 
classifica 
ção
 d
a 
demand
a 
“Requisiç 
ão
 d
e 
Serviço 
de 
prioridad 
e alta” e 
seu 
fechame
n to 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 
demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou
 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
95%
 da
s 
requisiçõ
e s 
resolvida
s em até 
2 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mensal 

Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 

Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Solução de 
Gestão de 
chamados 

In
cid

e
n
te

s 

INS4 – 
Tempo 
de 
Solução 
da 

Mede  o 
tempo 
após  a 
classifica 
ção

Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 

95%
 da
s 
demanda
s de 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

Mensal Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 

Solução de 
Gestão de 
chamados 
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Deman
d a 
“Inciden 
tes” 
categori
z ados 
com 
“priorid
a de 
alta” 

 d
a 
demand
a 
“Incident 
e 
prioridad 
e alta” 
até sua 
resoluçã
o 

demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou
 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

prioridad
e alta 
resolvido
s em até 
1 hora 

percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 

Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

 INS5 – 
Tempo 
de 
Solução 
da 
Deman
d a 
“Inciden 
tes” 
categori

Mede   o 
tempo 
após   a 
classifica 
ção 
 da 
demand
a 
“Incident 
e 

Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 
demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou

95%
 da
s 
demanda
s de 
prioridad
e média 
resolvido
s em até 
2 horas 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

Mensal Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment

Solução de 
Gestão de 
chamados 
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z ados 
com 
“priorid
a de 
média” 

prioridad 
e média” 
até
 su
a 
resoluçã
o ” 

 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 

Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
INS6 – 
Tempo 
de 
Solução 
da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mede  o 
tempo 
após  a 
classifica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
95%
 da

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
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Deman
d a 
“Inciden 
tes” 
categori
z ados 
com 
“priorid
a de 
baixa” 

ção 
 da 
demand
a 
“Incident 
e 
prioridad 
e
 baixa
” 

até
 su
a 
resoluçã
o 

demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou
 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

s 
demanda
s de 
prioridad
e baixa 
resolvido
s em até 
3 horas 

 
Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

 
Mensal 

contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 

Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

Solução de 
Gestão de 
chamados 

 INS  7  
– 
Índice 
de 
Satisfaç
ã o        
do 
Usuári
o Final 

Mede  o 
índice de 
satisfaçã
o com  o 
atendim
e nto
 a
o usuário 
final
 d
a central 
de 
serviços 

Percentua
l de 
respostas 
entre 
“Ótimo” e 
“Bom” em 
pesquisa 
de 
satisfação 
respondid
a 

90%
 da
s 
opiniões 
entre 
“Ótimo” 
e “Bom” 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

Mensal Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o 

Pesquisa de 
satisfação da 
Ferrament a
 de 
Service 
Desk. 

    
 
 
 
 
 

   e o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
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por cada 
atendime
nt o 
realizado 
ao 
usuário 

seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 
Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 

então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

  
  
  

2.16.4.3. Os valores de glosa estão limitados a 20% do valor da fatura do 

mês de referência, sem, contudo, isentar ou limitar quaisquer outros valores 

cobrados a título de sanções administrativas. 

 

2.17 Dos Critérios para a Classificação da Prioridade 

2.17.1        A CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão obrigatoriamente 

classificar todos os Incidentes de acordo o que está definido no Catálogo de 

Serviços (ANEXO I-A). 

2.17.2 A CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE os modelos dos 

processos de Cumprimento de Requisição, Gerenciamento de Incidente, 

Gerenciamento de Problema e demais processos que se mostrarem úteis para a 

CONTRATADA realizar os serviços constantes nesse termo de referência. 
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2.17.3 Os processos definidos pelo CONTRATANTE deverão ser seguidos 

e caso for constatado algum problema com o processo a 

CONTRATADA deverá informar a CONTRATANTE para verificar 

a necessidade de alteração do processo. 

 

2.18 Demais condições gerais 

2.18.1 A Contratada deverá: 

2.18.1.1 Utilizar os processos de Gerenciamento de Problemas 

e Gerenciamento de Incidentes de forma que trabalhem juntos 

para garantir o aumento da qualidade e disponibilidade dos 

serviços de TI; 

2.18.1.2 Realizar a comunicação com todas as Equipes 

envolvidas para que possam ter suas atividades 

supervisionadas e gerenciadas por gestores técnicos             

devidamente capacitados a exercer esta função; 

2.18.1.3 Garantir que o gestor técnico (preposto) execute as 

seguintes atividades: 

2.18.1.3.1 Coordenar as atividades de sua equipe; 

2.18.1.3.2 Ter ciência de todos os problemas e incidentes que 

sejam relevantes para o negócio do CONTRATANTE; 

2.18.1.3.3 Agir de forma proativa na sugestão de melhorias 

que otimizem a prestação de serviços ao CONTRATANTE; 

2.18.1.3.4 Garantir a integração entre as equipes de suporte; 

2.18.1.3.5 Ser a interface de comunicação entre a 

equipe técnica do CONTRATANTE e as equipes técnicas da 

CONTRATADA; 

2.18.1.3.6 Estar atento ao cumprimento dos Acordos 

de Níveis de Serviço (ANS) pela CONTRATADA; 
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2.18.1.4 Garantir que as Requisições de Serviços sejam 

tratadas através de processo exclusivo para este fim, conforme 

descrito no processo de Cumprimento de Requisições; 

2.18.1.5 Garantir que as equipes técnicas estejam permanentemente 

capacita- das nas tecnologias adotadas pelo CONTRATANTE, para 

que estas estejam aptas a identificar e resolver rapidamente um 

incidente ou problema. 

2.18.1.6 Garantir que todas as equipes estejam cientes dos 

impactos associados à imagem e aos serviços prestados para o 

CONTRATANTE, quando estiverem trabalhando na solução de 

um incidente ou problema. 

2.18.1.7 Coletar dados através de Solução de Monitoramento e 

gerar a partir destas informações os relatórios de disponibilidade 

dos Itens de Configuração (IC) relacionados aos serviços descritos 

no Catálogo de Serviços. 

2.18.1.8 Garantir que os processos de Gerenciamento de 

Problemas, Gerenciamento de Incidentes e Gerência da 

Configuração e Ativos de Serviço trabalhem juntos para garantir o 

aumento da qualidade e disponibilidade dos serviços de TI. A 

completa integração desses processos deverá ser operada inclusive 

pela ferra- menta de gerenciamento de serviços de TI; 

2.18.1.9 Informar ao CONTRATANTE a necessidade de 

quaisquer insumos necessários para: 

2.18.1.9.1 Resolver incidentes; 

2.18.1.9.2 Resolver problemas; 

2.18.1.9.3 Prover soluções de contorno. 

2.18.1.10 Informar ao CONTRATANTE sempre que a 

solução de contorno ou definitiva de um Incidente esteja 

dependendo do fornecimento de algum insumo que não seja 
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responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, a fim de se 

resguardar contra eventuais quebras do Acordo de Nível de 

Serviço, como por exemplo: 

2.18.1.10.1 Serviços de fornecedores externos; 

2.18.1.10.2 Fornecimento de equipamentos de 

hardware; 

2.18.1.10.3 Fornecimento de software; 

2.18.1.10.4 Fornecimento de energia elétrica. 

 

3 Plano de inserção da contratada 

3.1.1 Conceitua-se a “inserção” como sendo o processo em que o 

CONTRATANTE repas- sa à CONTRATADA as informações e as 

atividades, conforme os padrões de execução até então realizados, para 

que não haja quebra de continuidade dos serviços. Finalizado este 

processo, a CONTRATADA assume o início da execução dos serviços e 

passa a ser a res- ponsável pelos resultados obtidos, ressalvados os 

ajustes de acordo de nível de serviços. 

3.1.2 Os primeiros 90 (noventa) dias após o início da execução dos 

serviços serão conside- rados como período de inserção da 

CONTRATADA, período reservado para que a CON- TRATADA realize 

as seguintes atividades: 

3.1.2.1 Conhecer, analisar e entender o ambiente 

computacional e sua dinâmi- ca atual, procedimentos, 

diretrizes, políticas, normas, planos e programas, dentre outros 

que deverão ser considerados na execução contratual; 

3.1.2.2 Propor adequação, no que couber, da infraestrutura 

física e lógica do CONTRATANTE; 

3.1.2.3 Indicar seu PREPOSTO e substituto, até o 10º dia 
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útil após o início da vigência do contrato; 

3.1.2.4 Apresentar da equipe de operação devidamente capacitada; 

3.1.2.5 Instalar e configurar software Gestão para atender 

ao gerenciamento de incidentes, requisições de serviço, 

configuração, mudança; 

3.1.2.6 Implantar processo de atendimento, em 

conformidade com o disposto neste Termo de Referência. 

3.1.2.7 Definir as rotinas de serviços e demais atividades 

necessárias à execu- ção do objeto, e consequente ajuste dos 

níveis de serviços acordados, em comum acordo com o 

CONTRATANTE. 

3.1.3 O Plano de Projeto da Inserção deve ser elaborado pela 

CONTRATADA, e entregue ao CONTRATANTE para validação até o 

15º dia útil após o início da vigência do contrato, contemplando as 

seguintes premissas/atividades para o prazo de 120 dias: 

3.1.3.1 Validar ou atualizar, caso necessário, o Catálogo de Serviços do 

CON TRATANTE, previamente à sua configuração na ferramenta de 

Gestão da CON- TRATADA. 

3.1.3.2 Implantar e adequar a ferramenta de Gestão da 

CONTRATADA, in- cluindo os Gerenciamentos de Incidentes, 

Cumprimento de Requisições, Geren- ciamento de Problema, 

Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço e 

Gerenciamento de Níveis de Serviço, áreas de atendimento, 

assuntos, categorias e demais informações constantes no 

Catálogo de Serviços. 

3.1.3.3 Definir o modelo de registro dos Itens de 

Configuração (IC´s) para formação da Base de Dados do 

Gerenciamento de Configuração (BDGC). 
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3.1.3.4 Definir o modelo de gerenciamento do 

conhecimento (formação da base de conhecimento) a 

ser adotado. 

3.1.3.5 Treinar os servidores do CONTRATANTE 

em todos os módulos da ferramenta para efeitos de 

utilização, acompanhamento, aferição e fiscalização 

dos serviços. 

3.1.3.6 Apresentar Plano para início dos 

atendimentos dos chamados de su- porte técnicos aos 

usuários do CONTRATANTE. 

3.1.3.7 Capacitar da equipe interna da 

CONTRATADA na utilização da Ferra- menta de 

Gestão. 

3.1.3.8 Entregar os manuais de procedimentos para 

abertura de chamados na central de serviços, para 

disseminação aos usuários do CONTRATANTE. 

 

 

4 Vistoria 

 

 

4.1 As empresas interessadas em participar do certame poderão 

realizar vistoria nas de- pendências da sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas para verificar as condi- ções de prestação dos 

serviços, tomar conhecimento de peculiaridades relacionadas ao 

fornecimento e avaliar o grau de complexidade das tarefas a serem 

desenvolvidas. 

4.2 A vistoria poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes 

da data prevista para a abertura da licitação, não sendo admitida, em 
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hipótese alguma, qualquer alegação de desconhecimento, total ou 

parcial, dos serviços a serem prestados, suas peculiaridades e 

complexidade, após a licitação. 

4.3 A Declaração de Vistoria deverá estar devidamente assinada, tanto 

pelo representante do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 

como pelo Responsável Técnico da empresa; 

4.4 A licitante poderá agendar a vistoria junto ao TRE/AL por meio 

do telefone (0XX82) 2122-775 das 13h00 às 17h00, junto à 

Coordenadoria de Infraestrutura de TI; 

4.5 Na vistoria a licitante poderá efetuar medições para subsidiar a 

elaboração de suas propostas e eliminar possíveis omissões, falhas ou 

incompatibilidade das especificações constantes do edital; 

4.6 Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, 

junto com a documentação de habilitação, declaração de que tem 

conhecimento da complexidade, dos aspectos relativos aos serviços e 

demais informações necessárias para a execução do objeto da 

licitação responsabilizando-se pela ocorrência de eventuais prejuízos 

em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação. 

 

 

5 Transferência de Conhecimento e Dados no Término do Contrato 

5.1.1 A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE até 30 

dias após o encer- ramento do contrato toda a base de conhecimento 

registrada dentro da solução de ges- tão do Service Desk, bem 

como, todos os registros dos chamados do período do con- trato. 

5.1.1.1 Os registros devem ser entregues em formato digital; 

5.1.2 A não entrega dessas informações poderá ser considerada pelo 

CONTRATANTE como inexecução parcial do contrato. 
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6 Local e horário de execução dos serviços 

6.1 O serviço deverá ser prestado no Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, localizado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Farol, 

Maceió/AL, CEP 57051-090. 

6.2 O horário de funcionamento da Central de Serviços e os 

atendimentos de 1º e 2º ní- veis será na janela compreendida das 

08h às 18h, de segunda a sexta-feira. 

6.2.1 O atendimento de 2º nível poderá se estender, de forma 

excepcional, até às 20h, sem ônus adicionais para o 

CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses: 

6.2.1.1 Necessidade de Atendimento às Sessões Plenárias ou Eventos do 

TRE/AL; 

6.2.1.2 Necessidade de finalização de cumprimentos de 

requisição ou de resolução de incidentes para usuários 

preferenciais. 

 

 

7 Controle e execução 

7.1 Informações Básicas 

7.1.1 As Ordens de serviços – OS's – representam o planejamento 

das atividades que serão realizadas no período. 

7.1.2 Por se tratar de estimativa, a OS expressa uma mera 

expectativa de execução, e sempre que necessário, independente de 

datas e prazos, o CONTRATANTE deverá emitir OS´s 

complementares para atendimento às necessidades que tenham sido 

mo- dificadas ou repriorizadas além das originadas em 

consequência de situações incertas ou imprevistas. 

7.1.3 Todos os serviços demandados serão objeto de 

acompanhamento e fiscalização mesmo quando executados nas 
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dependências da CONTRATADA; 

7.1.4 Devem compor minimamente uma OS, as seguintes informações: 

7.1.4.1 Especificação da demanda; 

7.1.4.2 Escopo primário do resultado esperado; 

7.1.4.3 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de registros de 

chama dos, atendimento de requisições de serviços e resolução de incidentes; 

7.1.4.4 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de 

Manutenção da Saú- de Operacional; 

7.1.4.5 Estimativa de UST's a serem demandadas para o atendimento 

de cada de manda de melhoria contínua de processos e serviços de TI e 

implementação de mudanças evolutivas na infraestrutura de TI; 

7.1.4.6 Período de execução da OS; 

7.1.4.7 Data de emissão da OS; 

7.1.4.8 Conhecimento e aceite da OS, emitidos pelo preposto da 

CONTRATADA. 

7.1.5 A tabela a seguir detalha as atividades que compõem o 

processo de Emissão de ordem de serviço: 

 

 

Tarefa Objetivo Responsáve
l 

Entrada Saída Descrição 

Avaliar o 
volume
 d
e serviços 

Visa garantir 
que o fiscal 
(requisitante e 
técnico) 
consulte as
 base
s 
históricas         
de 
execução de 
serviços 

Fiscal 
Técnico 
Contrat
o 

 
do 

Base de 
conheciment
o de
 serviço
s executados 

Informações 
de
 execuçã
o de 
 serviços 
levantadas 

Fiscal Técnico do 
contrato faz  o 
levantamento
 de 
informações 
históricas junto  a 
base 
 de 
conhecimento 
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Estimar 
volume para 
próximo 
período 

Estimar 
quantitativ
o UST´s 
necessária
s atender 
o no 
período 

o
 

d
e 

 
par

a 
órgã

o 

Fiscal 
Técnico 
Contrat
o 

 
de 

Informações 
de execução 
de serviços 
levantadas 
com
 a
s 
especificidad
es do período 
de execução 

Quantidade  
de UST's 
estimadas 

O  Fiscal
 Técnico do 
contrato avalia as 
informações de 
execução  de 
serviços 
levantadas, bem
 como  as 
necessidades 
específicas  do 
período e calcula, 
de forma 
estimada, o
 quantitativo de 
UST's. 

Emitir OS Gerar OS para a 
Contratada 

Gestor 
Contrat
o 

do Quantitativo 
de UST's 

Entreg
a OS 

da O
 prepost
o verificará se a 
OS 

   estimadas  proposta está em 
conformidade 
com os
 termo
s 
contratuais,      
bem 
como,   se  
 é 
tecnicamente 
executável.  
 Caso 
detecte  
 alguma 
inconsistência, 
deverá
 apresentar  
ao Gestor 
 do 
Contrato
 par
a reformulação 
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Aceitar 
Ordem
 d
e Serviços 

Formalizar o 
aceite da ordem 
de serviço por 
parte
 d
a 
CONTRATADA 

Preposto da 
Contratada 

OS Validada OS aceita O 
 preposto 
encaminha 
documento 
assinado,   
 com 
acordo, ao Fiscal 
técnico    
 do 
Contrato. 

 

7.2 Dos Recebimentos dos Serviços 

7.2.1 Deve ser iniciado no 1º dia útil posterior a data de encerramento dos 

serviços. 

7.2.2 Como entradas desse processo, temos: 

7.2.2.1.1 OS´s emitidas; 

7.2.2.1.2 Acordo de Nível de Serviços (ANS) vigente; 

7.2.2.1.3 Relatório Mensal de Atividades (RMA), 

composto por:  

7.2.2.1.3.1 Registro dos serviços executados pela 

Central de Serviços; 

7.2.2.1.3.2 Artefatos, em conformidade com a 

metodologia proposta pelo Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), referentes ao 

atendimento de demandas de melhoria contínua de processos 

e serviços de TI e implementação de mudanças evolutivas na 

infraestrutura de TI; 

7.2.2.1.3.3 Relatório resumo de despesas com deslocamento 

para atendimento às localidades externas de esforço 

adicional para demandas de atendi mento à localidade 

externa. 

7.2.2.1.4 Relatórios de desempenho e cumprimento de ANS 
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(RDCNS). 

7.2.3 Como saídas do processo temos: 

7.2.3.1 Relatório de Nível de Serviço (RNS); 

7.2.3.2 Termo de Aceite dos Serviços (TAS). 

7.2.4  Na tabela apresentada a seguir é feito o detalhamento das 

tarefas que compõem o processo: 

 

 

Tarefa Objetivo Responsáve
l 

Entrada Saída Descrição 

 
 
 
Emitir 
relatórios
: RMA 
RDCNS 

 
 
 
 
 

e 

Gerar 
 relatórios que 
apresentem o 
volume   
 de serviços 
executados,
 em termos 
de UST's e os
 níveis 
 de serviços 
alcançados 

 
 
 
 

Prepost
o 
Contrat
o 

 
 
 
 

do 

 
 
 
Dados 
obtido
s 
soluçã
o 
Gestão 

 
 
 
 

d
a 
d
e 

Relatórios 
Mensal
 d
e Atividades 
 e 
Relatório
 d
e 
Desempenho
, 
Cumpriment
o de Nível de 
Serviço  e 
Satisfação 
do usuário 

O preposto levantará 
os volumes
 de serviços 
executados no 
período e
 elaborará 
relatórios 
discriminando as 
atividades e 
respectivos
 volume
s de UST's 

Validar Verificar
 s
e 

os Equipe de Orden
s 
serviço 
RMA 

d
e 
e 

RMA Os fiscais do 
contrato 

volumes de quantitativo
s 

de fiscalização validado confrontarão os 

UST's UST's do contrato  volumes de UST's 
consumidas apresentad

os 
no   consumidas com o 

 RMA estão em   volume estimado nas 
 conformidade   respectivas ordens 

de 
 com o solicitado   serviços.
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 També
m 

 e com os 
serviços 

  verificarão, por meio 

 efetivamente   de solução de gestão 
e 

 entregues pel
a 

  por meio de 
inspeção 

 Contratada   por amostragem, a 
    efetiva execução das 
    atividades 
    relacionadas no 

RMA. 
    Encontrando 
    inconsistências, 
    solicitarão 
    esclarecimentos ou 

    retificação à 

     Contratada. 

 
 
 
 
 

Avaliar 
cumpriment
o de nível 
de serviço 

 
 
 
 
 

Verificar se os 
níveis de 
serviço 
acordados 
foram 
alcançados 

 
 
 
 
 

 
Equipe
 d
e 
fiscalização 
do contrato 

 
 
 
 
 

Acordo de 
Nível
 d
e 
serviço e 
RDCNS 

 
 
 
 
 

Relatório
 d
e Nível
 d
e 
Serviço - 
RMA 

O fiscal do contrato 
confrontará os níveis 
de        qualidade       
e 
disponibilidade de 
serviços reportados 
pela Contratada com 
Acordo de Nível de 
Serviço.
 Poder
á analisar também 
por amostragem. A 
partir dos dados 
obtidos gerará        
o        RNS, 
apresentando a 
pontuação e 
respectivas glosas 
por quebra de ANS. 
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Avaliar RNS 

 
 
 
 

Permitir a 
Contratada 
tomar 
conhecimento 
das quebras de 
ANS e 
respectivas 
glosas 
apuradas, e 
apresentar 
defesa. 

 
 
 
 
 

 
Preposto 
do Contrato 

 
 
 
 
 
 

RNS 

 
 
 
 
 

Defesa e 
solicitação 
de revisão 
do RNS, 
quando 
aplicável 

O preposto avaliará 
as quebras de ANS e 
respectivas         
glosas 
apontadas e 
apresentará as 
defesas cabíveis
 qu
e eventualmente 
impliquem 
 na 
reconsideração do 
apurado, e 
encaminhará a 
solicitação de 
revisão do RNS para 
apreciação da 
equipe de 
fiscalização. 

Emitir 
Termo
 d
e 
Aceite Dos 
Serviços 

Gerar termo de 
aceite
 do
s serviços 
executados 
 no 
período 

Proposto 
do Contrato 

RNS 
aprovado 

Termo de 
Aceite
 do
s Serviços 
emitido 

Tomando por base 
as versões finais do 
RMA e do RNS, o 
preposto da 
Contratada irá emitir 
o Termo de Aceite 
dos Serviços, 
contemplando 
resumo de UST's 
entregues em cada 
grupo de serviços, 
bem como eventuais
 glosa
s 
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     aplicadas a cada 
grupo, e submeter à 
aprovação do 
Contratante 

 

Emitir 
autorização 
de 
faturament
o 

Formalizar  
  o 
aceite 
 do
s serviços 
executados
 pel
a Contratada  
 no 

período e 

pagamento 

 

 

Equipe
 de 
fiscalização 

 

 

Termo
 de 

Aceite dos 
Serviços 

 

 

Autorização 
de 
Faturamento 

Uma vez aprovado o 
termo de aceite de 
serviços, a equipe de 
fiscalização 
autorizará a 
contratada a emissão 
de faturas. 

7.2.5 O processo de recebimento de serviços, será apresentado para a 

validação do volume de UST's consumidos e avaliação do cumprimento 

de nível de serviço, conforme abaixo: 

7.2.5.1 Serviços de Central de Serviços: 

7.2.5.1.1 Compõem os serviços executados pela Central de 

Serviços, relaciona- dos abaixo: 

7.2.5.1.1.1 Registro e classificação de chamados; 

7.2.5.1.1.2 Atendimento de requisição de 

serviço de prioridade normal; 

7.2.5.1.1.3 Atendimento de requisição de 

serviço de prioridade alta  

7.2.5.1.1.4 Resolução de incidente de prioridade 
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baixa; 

7.2.5.1.1.5 Resolução de incidente de 

prioridade média;  

7.2.5.1.1.6 Resolução de incidente de 

prioridade alta;  

7.2.5.1.1.7 Assistência a evento de duração 

de até meio período;  

7.2.5.1.1.8 Assistência a evento de duração 

em período integral;  

7.2.5.1.1.9 Assistência a Sessão Plenária do 

TRE/AL. 

7.2.5.2      O RMA, emitido pela CONTRATADA, apresentará o 

quantitativo de cada um dos serviços executados, relacionados acima, 

extraído da ferramenta de gerenciamento de servi- ços de TI. 

7.2.5.3      O RDCNS apresentará os níveis de qualidade estabelecidos como 

indicadores para os grupos de atividades, conforme Acordo de Nível de Serviços. 

7.2.5.4      Para viabilizar as atividades de fiscalização, tanto de volume de 

serviços reportado no RMA, quanto para níveis de qualidade reportado 

no RDCNS, a CONTRATADA deverá disponibilizar acesso à solução de 

gestão ao CONTRATANTE, que fará uso dessa solução para a validação 

dos quantitativos apresentados, bem como para aferição do nível de 

serviço prestado. 

7.2.6 A aprovação  do  RMA e  avaliação  do  RDCNS  deverá  ocorrer  

em  até  3  (três)  dias úteis,  contados  da  data  de  seu  recebimento  pelo  

CONTRATANTE.  No  mesmo  prazo,  o CONTRATANTE deverá emitir 

o RNS para validação da CONTRATADA. 
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7.2.7 Na hipótese de potencial inconsistência nos relatórios 

apresentados pela CONTRA- TADA, o CONTRATANTE solicitará a 

CONTRATADA o ajuste e/ou correção necessária. A CONTRATADA 

deverá efetuar as correções em até 03 (três) dias úteis ou ainda, neste 

perío- do, apresentar motivos e justificativa para os procedimentos 

adotados. 

7.2.8 Emitido o RNS pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 

analisar as quebras de ANS e respectivas glosas, apresentando os motivos 

e as justificativas que julgar pertinen- tes em até 2 (dois) dias úteis. O 

CONTRATANTE julgará as razões da CONTRATADA em até 2 (dois) 

dias úteis, a partir do qual apresentará o RNS definitivo à empresa 

CONTRATA- DA para emissão do Termo de Aceito de Serviços (TAS). 

7.2.9 Concluídos os processos de validação de RMA, RDCNS e RNS, 

a CONTRATADA emitirá o TAS, submetendo-o à assinatura do 

CONTRATANTE, que deverá fazê-lo em até 2 (dois) dias úteis, contados 

do recebimento do documento, para devolvê-lo assinado e autori- zar a 

emissão das faturas. 

7.2.10         A CONTRATADA apresentará a fatura, em até 2 (dois) dias úteis 

após a autorização de emissão das faturas ou decisão do 

CONTRATANTE, no caso de ter impetrado justificati- va, para a emissão 

e apresentação das faturas, já descontadas as glosas apresentadas no RNS. 

7.2.11          O pagamento das ordens de serviço se resumirá ao montante 

equivalente às UST's efetivamente executadas e não ao seu valor global 

ou parcial previsto nas OS´s. 

7.3 Do Modelo de Gestão do Contrato 

 

7.3.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993 e da Resolução 
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TRE/AL nº 15.787/2017, serão designados representantes para 

acompanhar e fiscalizar a realização dos serviços da contratação, 

coordenados pelo Gestor do Contrato que deverá anotar em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 

o que for necessá- rio à regularização de falhas ou defeitos observados; 

7.3.2 As decisões e providências que ultrapassem a competência do 

Gestor do Contrato se- rão encaminhadas à autoridade competente do 

CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante 

disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93; 

7.3.3 O contrato assinado ou a ordem de serviço acompanhada da Nota 

de Empenho cons- tituirão documentos de autorização para a execução 

dos serviços; 

7.3.4 O representante da Administração anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

7.3.5 Cabe à CONTRATADA atender, dentro dos prazos estipulados em 

contrato, quais- quer exigências do Gestor de Contrato, ou de seu 

substituto, inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra 

qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, não implicando a ativi- 

dade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da 

responsabilidade da CONTRATADA, que diz respeito aos danos diretos 

causados ao CONTRATANTE, em relação ao serviço fornecido, inclusive 

perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, 

problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do 

contrato; 

8 Garantia Contratual 
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8.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias uteis após a assinatura do 

Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor do Con- trato, que será liberada de acordo com as 

condições previstas neste termo de referência, cabendo-lhe optar dentre as 

modalidades: caução em dinheiro, títulos de dívida pública, seguro-

garantia ou fiança bancária, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, 

de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

8.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da 

garantia acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por 

cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% 

(dois por cento). 

8.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

Administração a promo- ver a rescisão do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 

8.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 

deverá abranger um período de mais 1 (um) mês após o término da 

vigência contratual. 

8.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de: 

8.3.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do 

contrato e do não adim- plemento das demais obrigações nele 

previstas; 

8.3.2 prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes 

de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

8.3.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pelo 

CONTRATANTE à CONTRA- TADA; 

8.3.4 obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de 

qualquer natureza, não adimplidas pela contratada; 
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8.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica 

Federal em conta específica com correção monetária, em favor do 

CONTRATANTE; 

8.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar 

todos os eventos indicados acima; 

8.6 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua 

vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas 

mesmas condições. 

8.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em 

pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a 

fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data em que for notificada. 

8.8 O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de 

uma ou mais das se- guintes hipóteses: 

8.8.1 caso fortuito ou força maior; 

8.8.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, 

das obrigações contratuais; 

8.8.3 descumprimento das obrigações pela CONTRATADA 

decorrentes de atos ou fatos praticados pelo CONTRATANTE; 

8.8.4 atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE. 

8.9 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 

responsabilidade que não as previstas neste item. 

8.10 Será considerada extinta a garantia: 

8.10.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 

garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante 

termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as 

cláusulas do contrato; 
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8.10.2. no prazo de um mês após o término da vigência, caso o 

CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros. 

9 Da vigência do contrato e do reajuste 

9.1 O período de vigência do Contrato de Prestação de Serviço deverá 

ser de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessi- vos períodos até o 

limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II da Lei 

8.666/1993. 

9.2 O contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos 

preços de mercado e à variação efetiva dos insumos e materiais 

aplicados na prestação dos serviços, obser- vado o interregno 

mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da 

pro- posta ou do orçamento a que essa proposta se referir, ou da 

data do último reajuste, apli- cando-se o Índice de Custos de 

Tecnologia da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ou, na insubsistência deste, 

por outro índice que vier a substituí-lo. 

9.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 

partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do 

contrato. 

9.4 A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços até 

a data da prorroga- ção contratual subsequente. 

 

10 Adequação Orçamentária 

 

 

10.1 Os recursos dessa contratação estão consignados Plano de 

Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e 

Comunicação/2021 – Item 01: Serviços Técnicos Profis- sionais 
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de TI, Proposta orçamentária de 2021, Apoio técnico e 

operacional de TIC Código de classificação da fonte de recurso: 

3390.40.21. 

11 Do pagamento 

 

 

11.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos 

serviços efetivamente executa- dos, em até 10 dias úteis, contados 

a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, 

caso não exista outra pendência que impeça o pagamento. 

11.2 Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei 

nº 9.317/96), será obrigada a informar no corpo da nota fiscal e 

apresentar declaração, na forma do Anexo IV da Instrução 

Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, assinadas 

pelo seu re- presentante legal. 

11.3 O pagamento será feito por meio de depósito na conta-

corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, 

mediante apresentação da respectiva fatura ou nota fiscal do 

fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal do Contrato. 

11.4 Para execução do pagamento de que trata a presente 

Cláusula, a CONTRATADA de- verá apresentar nota fiscal, até o 

dia 25 de cada mês, emitida em nome do Tribunal Regi- onal 

Eleitoral de Alagoas, com descrição completa dos serviços 

executados, indicação do número do contrato e da nota de 

empenho correspondente, além de indicação dos seus dados 

bancários, além de necessária juntada do Relatório Mensal de 

Atividades. 

11.5 Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as 

retenções devidas ao INSS e as dos impostos e contribuições 
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previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012. 

11.6 A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota 

Fiscal/Fatura, apresentar os do- cumentos comprobatórios de 

regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Lici- tação. 

11.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, 

enquanto pendente de liquida- ção qualquer obrigação financeira 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou ina- dimplência 

contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 

natureza. 

11.8 Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o 

pagamento se, no mo mento da aceitação, os serviços prestados 

não estiverem em perfeitas condições e em conformidade com 

as especificações estipuladas. 

 

12 Das Obrigações do Contratante 

 

 

12.1 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações contratuais; 

12.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 

12.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos 

serviços realizados provisoriamente com as especificações constantes 

do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos; 

12.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, 

falhas ou irregulari- dades verificadas no serviço realizado, fixando 

prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

12.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente 

ao serviço, no prazo e forma estabelecidos; 
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12.6 Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de referência e/ou 

outros instrumen- tos adequados, como edital e contrato; 

12.7 Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao 

serviço contratado que venham a ser solicitadas pelos técnicos da 

CONTRATADA; 

12.8 Exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato 

afastamento do ambiente do CONTRATANTE, de qualquer 

profissional ou preposto da CONTRATADA que, por justas razões, 

vier a desmerecer a confiança, embaraçar a fiscalização ou, ainda, que 

ve- nha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o 

exercício das funções que lhe forem delegadas; 

12.9 Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por 

escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução 

do serviço, fixando prazo para a sua corre- ção. 

13 Das Obrigações da Contratada 

 

 

13.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes 

no Termo de Refe- rência e sua proposta, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas de- correntes da boa e 

perfeita execução do objeto; 

13.2 Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, 

acompanhado da respectiva nota fiscal. 

13.3 A CONTRATADA deve relacionar-se com o CONTRATANTE, 

exclusivamente, por meio do gestor do contrato e, preferencialmente, 

por escrito; 

13.4 A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos ao TRE/AL e 

sujeitar-se às orien- tações do gestor do contrato; 
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13.5 Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 dias úteis, 

irregularidades ocor- ridas que impeçam, alterem ou retardem a 

execução do contrato/objeto, efetuando o re- gistro da ocorrência com 

todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimen- to, 

sem prejuízo da análise da administração e das sanções previstas; 

13.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação (Art. 55, XVIII Lei 

8.666/93); 

13.7 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados 

diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei 8.666/93); 

13.8 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhista, 

previdenciário, fiscal e comercial, pelos seguros de acidente e 

quaisquer outros encargos resultantes da presta- ção do serviço, sendo 

que não existirá para o TRE/AL qualquer solidariedade quanto ao 

cumprimento dessas obrigações; 

13.9 A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar e manter atualizados conta 

de e-mail, endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal 

entre as partes; 

13.10  É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato para 

quaisquer operações financeiras; 

13.11 É vedado à CONTRATADA utilizar o nome do CONTRATANTE, 

ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de 

divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, 

anúncios e impressos; 

13.12 É vedado à CONTRATADA reproduzir, divulgar ou utilizar, em 

benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha 

tomado ciência em razão da execução dos serviços sem o 
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consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE; 

13.13 Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades 

inerentes ao serviço a ser executado, não podendo invocar 

posteriormente desconhecimento para cobrança de serviços extras, 

desde que previstos na proposta comercial da CONTRATADA; 

13.14 Indicar o preposto no prazo de 10 (dias) dias úteis, contados a 

partir da assinatura do contrato, para garantir, em todas as questões 

relativas ao cumprimento das obrigações le- gais e administrativas da 

CONTRATADA, a presteza e a agilidade necessária ao proces- so 

decisório. O Preposto deverá reportar-se ao CONTRATANTE, 

quando solicitado por essa, indicando e-mail, endereço, número de 

telefone comercial e celular corporativo, caso disponível. 

13.15 Apresentar Termo de Confidencialidade por parte de seus 

prestadores de serviço en- voldidos diretamente na execução dos 

serviços contratados. 

14 Critérios de Qualificação Técnica Exigidos para a CONTRATADA 

14.1   Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa 

jurídica de direito públi- co ou privado, comprovando que o licitante 

executa ou executou a prestação de serviços técnicos de Suporte 

Remoto e Presencial, de 1º e 2º Níveis, aos Usuários de Tecnologia 

da Informação (TI): 

14.1.1 Capacidade técnica de prestação de serviço 

em um período ininterrupto de um ano, de 

atendimento remoto e suporte técnico, nas 

modalidades remota (web e tele- fônico) e 

presencial num ambiente de pelo menos 200 

(duzentas) estações de traba- lho, com no mínimo 

200 (duzentos) usuários de TIC. 

14.1.2 Capacidade técnica de suporte, em um 
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período ininterrupto de um ano, ao Siste- ma 

Operacional Microsoft Windows 10, Suites de 

Escritório e Soluções de Video- conferência. 

14.1.3 Capacidade de gerenciamento de 

atendimento, em um período ininterrupto de um 

ano, utilizando software de gerenciamento de 

acesso remoto e solução de “Base de 

Conhecimento”, com quantidade de 

registros/eventos igual ou superior a 500 

(quinhentos) por mês. 

14.2 No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a empresa que está 

fornecendo o atestado, o responsável pelo setor encarregado do objeto 

em questão, inclusive telefones de contato, e a especificação dos 

serviços executados. 

14.3 Para a comprovação do período mínimo, será admitido o 

somatório de atestados (mas os períodos concomitantes serão 

computados uma única vez). 

14.4 Somente será aceito atestado expedido após a conclusão do 

contrato, ou se decorrido, no mínimo, um ano do início de sua 

execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo 

inferior. 

14.5 Os atestados apresentados deverão referir-se a serviços prestados 

no âmbito da atividade econômica principal ou secundária 

especificada no contrato social vigente da licitante. 

14.6 O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias 

à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 

foram prestados os serviços. 
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14.7 A comprovação do vínculo de trabalho dos profissionais indicados 

com a licitante deverá ser efetuada quando da assinatura do contrato 

com o TRE/AL. 

 

15 Das Sanções Administrativas 

 

15.1 Disposições Gerais 

 

15.1.1 A CONTRATADA ficará sujeita às 

penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 

8.666/93 em caso de descumprimento de 

quaisquer das cláusulas ou condições do presente 

contrato; 

15.1.2 Conforme o disposto no art. 7º da Lei 

10.520/2002, na hipótese de a CON- TRATADA, 

dentro do prazo de validade de sua proposta, 

deixar de entregar a documentação exigida para o 

certame ou apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento da execução do objeto da 

presente contratação, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução deste 

contrato/objeto, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 

licitar e contratar com a União e, se for o caso, 

será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

neste contrato, e no Edital e das demais 

cominações legais; 

15.1.3 Uma vez iniciados os serviços contratados, a 
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execução incompleta ou em desconformidade 

com as condições avençadas, poderão ser 

aplicadas as seguintes penalidades, resguardados 

os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo 

do disposto nos parágrafos anteriores dessa 

seção: 

15.1.3.1 Advertência; 

15.1.3.2 Multa nas seguintes hipóteses e nas demais 

previstas na seção de penalidades deste Termo de Referência: 

 

15.1.3.2.1 Multa moratória de 0,5% sobre o valor total 

da contratação, por dia de atraso injustificado, 

limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias, 

situação que poderá caracterizar inexecução 

parcial do contrato; 

15.1.3.2.2 Pela caracterização de inexecução parcial do 

objeto contratado, será aplicada multa de até 20% 

do valor global do contrato; 

15.1.3.2.3 Após o 20º dia de atraso, os serviços 

poderão, a critério do CONTRATANTE, não mais 

ser aceitos, configurando-se a inexecução total do 

Contrato, com as consequências previstas em lei e 

neste instrumento; 

15.1.3.2.4 Pela caracterização de inexecução total do 

objeto contratado, será aplicada multa de até 30% 

do valor global do contrato; 

15.1.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação 

e impedimento de contratar com o TRE/AL, por até 02 (dois) 

anos; 
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15.1.3.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a licitante 

vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base na alínea anterior; 

15.1.4 No caso de não-recolhimento do valor da multa, 

dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação 

para o pagamento, a importância será descontada da garantia 

prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA 

ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 

87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% 

(um por cento) ao mês; 

15.1.5 Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas 

nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 

7º da Lei nº 10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão 

publicados resumidamente no Diário Oficial da União; 

15.1.6 De acordo com o artigo 88, da Lei nº 

8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos incisos III e IV do 

artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou aos profissionais que, 

em razão dos contratos regidos pela citada lei; 

15.1.6.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por 

meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.1.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos 

da licitação; 

15.1.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar 

com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados; 
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15.1.7 Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 

87, da Lei n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, 

caberá recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis da data de intimação 

do ato; 

15.1.8 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso 

IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao 

Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de intimação do ato, 

podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação; 

15.1.9 Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o 

item anterior, se- rão informados o nome e a lotação da autoridade que 

aplicou a sanção, bem como daquela competente para decidir sobre o 

recurso; 

15.1.10 O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser 

entregues, mediante recibo, no setor de protocolo do 

CONTRATANTE, localizado na Avenida Aristeu de Andrade. Nº 377 

– Farol, Maceió/AL, CEP: 57051-090, durante o horário de expediente 

deste Regional; 

15.1.11 As penalidades previstas neste Termo de Referência são 

independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de 

multa, cumulativamente, sem preju- ízo de outras medidas cabíveis, 

garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei 8.666/93). 

 

15.2 Tabela de Penalidades 

 

15.2.1 A advertência não é pressuposto para aplicação das 

outras penalidades, se as circunstâncias exigirem 
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punição mais rigorosa. A advertência será aplicada de 

ma- neira preventiva e pedagógica nas infrações de 

menor ofensividade e leves, conforme ilustrado na 

tabela 2 de níveis de gravidade. Essas infrações 

possuem as seguintes características: 

15.2.1.1 Não causam prejuízo à Administração; 

15.2.1.2 A CONTRATADA após a notificação, diligência 

para resolver o pro- blema, fornecer o produto ou executar o 

serviço; e 

15.2.1.3 Nas hipóteses onde há elementos que sugerem que 

a CONTRATADA corrigirá seu procedimento. 

15.2.2 A suspensão temporária de participação em licitação 

e impedimento de contratar com o TRE/AL poderá 

ser aplicada nas hipóteses previstas no Art. 88 da Lei 

nº 8.666/93 e nas seguintes: 

15.2.2.1 Descumprimento reiterado de obrigações fiscais; e 

15.2.2.2 Cometimento de infrações graves, muito graves e 

gravíssimas, consi- derando os prejuízos causados ao 

CONTRATANTE e as circunstâncias no caso concreto. 

15.2.2.3 Na ocorrência de infrações contratuais não 

especificadas na tabela 3, o fiscal/gestor do contrato utilizará 

como critérios o prejuízo causado ao contratan- te e a 

diligência da contratada para solucionar o problema ao 

enquadrá-lo em um dos níveis de criticidade especificados na 

tabela 2. 

15.2.3 A multa poderá ser acumulada com quaisquer outras 

sanções e será aplicada na seguinte forma: 
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Tabela 1: Percentual máximo para as infrações 
 

 
Infração 

Multa 
(%
 sobr
e 
contrato) 

 
o 

 
valor 

 
global 

 
d
o 

1) apresentação de documentação falsa  
 
 
 
Até 30% (trinta por cento) 

2) fraude na execução contratual 

3) comportamento inidôneo 

4) fraude fiscal 

5) inexecução total do contrato 

6) inexecução parcial  
Até 20% (vinte por cento) 

7) descumprimento de obrigação 
contratual 

 

15.2.4 Além dessas, serão aplicadas multas por meio da 

combinação de níveis de gravidade relacionados na Tabela 2 às 

infrações descritas na Tabela 3, sendo o número de multas por 

níveis de gravidade computados para a configuração de 

inexecução parcial e/ou total do contrato; 

15.2.5 Todas as ocorrências contratuais serão registradas pelo 

CONTRATANTE, que notificará a CONTRATADA dos registros. 

Serão atribuídos níveis para as ocorrên- cias, conforme tabela 3; 

15.2.6 Na ocorrência de infrações contratuais não especificadas na 

tabela 3, o fiscal/ gestor do contrato utilizará como critérios o 

prejuízo causado ao contratante e a diligência da CONTRATADA 

para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um dos níveis de 

criticidade especificados na tabela 2; 
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15.2.7 Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA 

apresente justifica- tiva razoável e aceita pelo fiscal do contrato, o 

nível da infração poderá ser desconsi- derado ou inserido em uma 

categoria de menor gravidade; 

 

Tabela 2: Níveis de Gravidade 

 

 
Nível
 d
e 
Gravidade 

Correspondência 
(por ocorrência sobre 
o valor global do 
CONTRATO) 

Ocorrências 

Inexecuçã
o Parcial 

Inexecuçã
o Total 

1 
(menor 
ofensividade
) 

 
0,2%. 

 
7 a 11 

 
12 ou mais 

2 (leve) 0,4%. 6 a 10 11 ou mais 

3 (médio) 0,8%. 5 a 9 10 ou mais 

4 (grave) 1,6%. 4 a 6 7 ou mais 

5 (muito grave) 3,2%. 3 a 4 5 ou mais 

6 (gravíssimo) 4%. 2 3 ou mais 

Tabela 3: Infrações e correspondentes níveis 
 

INFRAÇÃO 

Item Descrição Nível 

1 Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia e 

expresso acordo do CONTRATANTE. 

6 

2 Caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras. 6 
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3 Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, 

quaisquer in- formações de que tenha tomado ciência em razão da execução 

dos serviços sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE 

5 

4 Utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em 

quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em 

cartões de visita, anúncios e impressos. 

5 

6 Deixar de relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do 
fiscal 

3 

 

 do contrato  

7 Deixar de sujeitar-se à fiscalização do CONTRATANTE, que inclui o 

atendimento às orientações do fiscal do contrato e a prestação dos 

esclarecimentos formulados. 

4 

8 Deixar de responsabilizar-se pelos produtos e materiais utilizados na 

contratação, as- sim como substituir imediatamente qualquer material que 

não atenda aos critérios es- pecificados neste termo. 

6 

9 Deixar de zelar pelas instalações do CONTRATANTE 3 

10 Deixar de responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos 

pelos seus empregados quando em serviço. 

6 

11 Deixar de responsabilizar-se pelos encargos trabalhista, fiscal e comercial, 

pelos se- guros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da 

prestação do serviço. 

6 

12 Deixar de observar rigorosamente as normas regulamentadoras de 

segurança do tra- balho. 

6 

13 Deixar de manter nas dependências do CONTRATANTE, os funcionários 

identifica- dos e uniformizados de maneira condizente com o serviço, 

observando ainda as nor- mas internas e de segurança. 

2 

14 Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, todas as 

condições de habilitação e qualificação que permitiram sua contratação 

6 
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15 Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e 

telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes. 

2 

16 Deixar de responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus 

prestado- res de serviço e por quaisquer prejuízos que sejam causados à 

CONTRATANTE e a terceiros. 

6 

17 Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas as documentações 

determinadas pelo fiscal do contrato para efeitos de atestar os serviços e 

comprovar regularizações. 

4 

18 Deixar de assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 

necessárias para o atendimento dos prestadores de serviço acidentados ou 

com mal súbito. 

6 

19 Deixar de relatar à CONTRATANTE toda e quaisquer irregularidades 
ocorridas, que impeça, altere ou retarde a execução do contrato, efetuando 
o registro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias a 
seu esclarecimento. 

5 

20 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a 
execução do objeto. 

5 

21 Recusar fornecimento determinado pela fiscalização sem motivo justificado. 3 

22 Retirar das dependências do TRE/AL quaisquer equipamentos ou materiais 
de consu mo sem autorização prévia. 

3 

23 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 6 

 

 

Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA apresente justificativa razoável e 

aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsiderado ou inserido em 

uma categoria de menor gravidade. 
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                                                               ANEXO I-A 
 
                                                CATÁLOGO DE SERVIÇOS 
 
 

(*) para fins de faturamento as tarefas de presente catálogo (Anexo I - Catálogo de Serviços) só podem ser consideradas para quando 

concluídas integralmente. 

(**) deve a contratada, antes de realizar o faturamento, em condição preliminar ao Relatório Mensal de Atividades, enviar informe 

que estabeleça correlação entre os serviços do presente catálogo e as tarefas previstas no Item 2.7.4 para conferência e atesto 

preliminar por parte da fiscalização contratual. 

Incidentes e Problemas 

Usuário Comum 

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade 

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Média Baixo Baixa 

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Média Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Média Médio Média 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Baixa Baixo Baixa 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Média Médio Média 

Correio Eletrônico 
Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de 
correio compartilhadas Média Médio Média 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Médio Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver tablets Baixa Baixo Baixa 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Médio Alta 
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Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver impressora Média Baixo Baixa 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Baixa Baixo Baixa 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver scanner Média Baixo Baixa 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Média Baixo Baixa 

Usuários e grupos Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Baixo Média 

 

Incidentes e Problemas 

Usuário Preferencial 

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade 

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Alta Baixo Média 

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Alta Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Alta Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Alta Baixo Média 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Alta Médio Alta 

Correio Eletrônico 
Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio com- 
partilhadas Alta Médio Alta 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Alto Alta 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos Falha, analisar e resolver tablets Alta Baixo Média 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Alto Alta 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver impressora Alta Médio Alta 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Alta Baixo Média 
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Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver scanner Alta Baixo Média 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Alta Médio Alta 

Usuários e grupos 
Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Médio Alta 

 

Requisições de Serviço 

 
Categoria da Atividade 

 
Detalhamento de Atividades Técnicas 

Prioridade 

Usuário Co- 
mum 

Usuário Prefe- 
rencial 

Acesso de rede e dados Configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta 

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a rede wireless Normal Alta 

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a dados (arquivos e pastas) Normal Alta 

Acesso de rede e dados Orientar usuários quanto ao acesso de rede e dados Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar sistemas desenvolvidos Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos de escritórios Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Orientar usuários quanto ao uso de aplicativos e aplicações Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar antivírus Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos diversos Normal Alta 

Correio Eletrônico Orientar usuários quanto ao uso e funcionalidades do correio eletrônico Normal Alta 

Correio Eletrônico 
Configurar e disponibilizar caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio 
compartilhadas 

Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar certificados digitais Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Eliminar dados de estação de trabalho utilizando ferramenta forense Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar estação de trabalho Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Configurar e disponibilizar evento online em aplicativo de videoconferência Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar agente de monitoramento Normal Alta 
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Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar impressora Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar scanner Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar sistemas operacionais Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar tablets Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Orientar Usuários quanto ao uso dos Equipamentos Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Remanejar ou remover equipamentos Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Emitir laudo de equipamento Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Teste de periférico Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Acionar garantia de equipamento Normal Alta 

Usuários e grupos Orientar Usuários quanto ao uso e funcionalidades de listas de distribuição e perfis Normal Alta 

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar perfil de usuários e grupos no AD Normal Alta 

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar senha Normal Alta 

Assistência proativa Visita Técnica Alta Alta 

 

Eventos 

Categoria da Atividade Tarefa 

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração de até meio período 

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração em período integral 

Apoio a Eventos Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL 

 

15.2.8 Esse catálogo contém somente as atividades nas quais a CONTRATADA realizará as suas atividades no Serviço de 

Atendimento ao Usuário. As outras atividades relativas aos outros setores da STI não estão elencadas neste catálogo. 

15.2.9 As alterações no catálogo de serviço e nos critérios de priorização serão efetivadas mediante apostilamento do contrato. 

15.2.10 As prioridades das Requisições de Serviço serão dadas a partir do perfil do usuário e do tempo que o chamado está 

Edital do PE nº 69/2021 (0976627)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 469



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

aberto sem resolução. 

15.2.11 Os critérios de Prioridade refletidos no Catálogo de Serviços são: 

 

 Impacto 

Alto Médio Baixo 

U
rg

ê
n

ci
a

 A
lt

o
 

Prioridade alta Prioridade alta Prioridade média 

M
é

d
ia

 
Prioridade alta Prioridade média Prioridade baixa 
B

a
ix

a
 

Prioridade média Prioridade baixa Prioridade baixa 

Tabela de Classificação de Prioridade de Incidentes 

 

 

15.2.12 O impacto e a urgência são os dois critérios básicos para a classificação de Incidentes; 
15.2.13 Impacto – Classifica importância dos efeitos que determinado incidente, problema ou mudança podem vir a surtir no 
negócio. 

15.2.13.1 Alto – Pode afetar significativamente o negócio da instituição. 

15.2.13.2 Médio – Pode afetar moderadamente o negócio da instituição. 

15.2.13.3 Baixo – Pode afetar minimamente o negócio da instituição. 

15.2.14 Urgência – Determina quanto tempo a permanência de determinado incidente, problema ou mudança poder impactar 

significativamente o negócio. 

15.2.14.1 Alta – Sugere a tomada de ação no menor tempo possível para restabelecimento dos serviços. 
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15.2.14.2 Média – Sugere a tomada de ação de forma programada a fim de garantir que esta não mude seu estado para 

Alta. 

15.2.14.3 Baixa – Pode ser previamente programada ou conforme disponibilidade. 
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                                      ANEXO I-B 

 

                                                                  SOFTWARES 
 

 

LICENÇAS DE VEEAM BACKUP & REPLICATION 
 

PRODUTO QUANTIDADE 

Veeam Backup & Replication versão 10 ou superior 8 

 

LICENÇAS DE VMWARE VSPHERE 
 

PRODUTO QUANTIDADE 

Vmware vCenter Standard 02 

Vmware vSphere Enterprise Plus 22 

 

 

 

LICENÇAS TREND MICRO (ANTIVIRUS) 
 

PRODUTO QUANTIDADE 

Trend Micro Officescan 500 

 

LICENÇAS DIVERSAS 
 

SOFTWARE QUANTIDADE DE LICENÇAS 

OFFICE 365 50 

 

LICENÇAS WINDOWS 
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PRODUTO QUANTIDADE 

WINDOWS SERVER DATACENTER 10 

WINDOWS CALS 700 

 

 

LINUX 

 

 

PRODUTO QUANTIDADE DE VMs 

Redhat ou distribuição derivada 20 

Ubuntu ou distribuição derivada 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital do PE nº 69/2021 (0976627)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 473



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

 

                                                                       ANEXO I-C 
 

                                                              LISTA DE SISTEMA 
 

 

Nome do Sistema Informações 

SEI – Sistema Eletrônico de Informações https://sei.tre-al.jus.br 

Sistema de Chamados Sistema Interno de Controle de Chamados 
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ANEXO I-D 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Eu,       , inscrito(a) sob 

RG n.º    e CPF n.º     , colaborador 

da empresa    , estabelecida no  endereço 

  ,      inscrita      no      CNPJ/MF      com      o      n.º 

  , em razão da execução das atividades previstas do contrato TRE/AL nº 

  , tomei conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL e aceito as regras, condições e obrigações constantes no 

presente Termo. 

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção 

às informações restritas de propriedade exclusiva do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro 

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas, projetos, 

especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, 

fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, 

processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de 

revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções 

e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros. 

3. Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência 

formal e expressa do TRE/AL, das informações restritas reveladas. 

4. Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores, 

consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos 

nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços ao TRE/AL, 

devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas 

reveladas. 

5. Obrigo-me, perante o TRE/AL, informar imediatamente qualquer violação das regras de sigilo 

estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da 

existência de dolo. 

6. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data 

da assinatura de contrato entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL e a 
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_________________________________________________. 

 

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, assino-o. 

 

Maceió,   de   de 20  . 

 

Assinatura:    
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ANEXO I-E 

 

TERMO DE VISTORIA 

 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

 

 
Declaramos, para  fins  de  participação  no  pregão  TRE/AL nº  ,  que  a  empresa 

  , devidamente representada pelo  Sr. 

  , CPF nº  , 

realizou vistoria técnica junto a este Tribunal Regional Eleitora de Alagoas, tomando conhecimento 

sobre o local onde deverão ser realizados os serviços contratados, como Centro de Processamento de 

Dados; sobre os subsistemas de controle e operação das salas do CPD que hospedam os sistemas críticos 

do TRE/AL; os modelos de equipamentos utilizados pelo TRE/AL; a topologia de rede local do TRE/AL; 

os softwares de monitoramento e controle de ciclo de vida de chamados. 

 

Maceió,          de   de 20        . 

 

 

 

 
Representante da licitante 

 

 

 

 
Representante do TRE/AL 
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ANEXO I-F 

 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 

 

AO Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas– PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/20YY 
 

Dados da Empresa 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço Eletrônico (e-mail): 
Tel/Fax: 
Endereço: 
Banco: Agência: C/C: 

 

Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Contrato 
Nome: 
Função: 
CPF: 
Telefone/Fax: 
Endereço Eletrônico (e-mail): 

 

 

Item Descrição Valor Unitário 

(R$) 

Quantidade        Valor            

total (R$) 

1 Unidade de Serviço Técnico - 

UST 

 
3.890 

 

 

 

Obs 1. – Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como 

impostos, taxas, fretes, garantias, serviços de instalação, salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, 

bem como quaisquer outros aplicáveis. 

Obs.  2  –  Declaramos  de  que  a  empresa  possui  todos  os  requisitos  exigidos  no  edital  e  no  termo  de 
referência para o cumprimento do objeto contratual. 
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AANNEEXXOO  IIII 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

                 MODELO DE  DECLARAÇÃO  ASSUMINDO  TODOS OS ÔNUS  

       PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 

 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº   , sediada na
 Rua  __________________, Fone: (    )    Fax:  (    ) 
 , 
endereço eletrônico:   , declara, sob as penas da lei, que 
assume todos os ônus da não execução da vistoria, e que não efetuará 
reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos 
serviços. 

 

 

 

 

Maceió,  de  de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital do PE nº 69/2021 (0976627)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 480



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

ANEXO IV 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 

 
Contrato nº XX/2021 

Processo nº 0006398-24.2021.6.02.8000 
 

MINUTA 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SUPORTE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO - TI, POR MEIO DE UNIDADES 
DE SERVIÇO TÉCNICO – USTs, CELEBRADO 
COM A EMPRESA _________. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-
38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, 
portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa __________, 
situada na _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da C.I 
nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua 
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de 
conservação das urnas eletrônicas, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no 
Decreto nº 10.024/2019, e no Edital do Pregão Eletrônico nº 69/2021, devendo ser 
observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto nº 
10.024/2019, pelo Decreto nº 7.174/2010, sendo-lhe aplicada, subsidiariamente, a 
Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), ficando os contratantes 
sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam 
compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da 
Lei Federal n° 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de 
direito privado. Além da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 

15.787, de 15/02/2017, sobre Norma de Contratação, disponível no site www.tre-
al.gov.br, seguindo o caminho: Informações Gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
Este contrato tem por objeto a 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 
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Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/ AL, conforme as exigências contidas neste 
contrato e no Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 69/2021. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 
 O valor total estimado para este contrato é de R$ XX (XXXX), considerando a 
estimativa de 3.890 (três mil e oitocentos e noventa) UST (Unidade de Serviço 
Técnico) para o período de vigência de 12 (doze) meses. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor unitário da UST é de R$ XX (XXXX). 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente 
executados, em até 10 dias úteis, contados a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela, caso não exista outra pendência que impeça o 
pagamento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 
9.317/96), será obrigada a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, 
na forma do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas 
vias, assinadas pelo seu representante legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O pagamento será feito por meio de depósito na conta-
corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da 
respectiva fatura ou nota fiscal do fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal 
do Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Para execução do pagamento de que trata a presente 
Cláusula, a CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, até o dia 25 de cada mês, 
emitida em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com descrição completa 
dos serviços executados, indicação do número do contrato e da nota de empenho 
correspondente, além de indicação dos seus dados bancários, além de necessária 
juntada do Relatório Mensal de Atividades. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as 
retenções devidas ao INSS e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução 
Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota Fiscal/Fatura, 
apresentar os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, 
exigidos no Edital de Licitação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 

Edital do PE nº 69/2021 (0976627)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 482



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

PARÁGRAFO NONO - 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% 

 
PARÁGRAFO DEZ -  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o 
pagamento se, no momento da aceitação, os serviços prestados não estiverem em 
perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas. 
  
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2021, relativos ao PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissadas pela Nota de Empenho n° XX de XXXX de XXXX de XXXX, no valor 
correspondente à R$ XX(XXXX). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto;  
b) Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal; 
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c) Relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do gestor do 
contrato e, preferencialmente, por escrito;  
 
d) Prestar esclarecimentos ao TRE/AL e sujeitar-se às orientações do gestor do 
contrato;  
 
e) Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 dias úteis, irregularidades 
ocorridas que impeçam, alterem ou retardem a execução do contrato/objeto, 
efetuando o registro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias 
a seu esclarecimento, sem prejuízo da análise da administração e das sanções 
previstas;  
 
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação (Art. 55, XVIII Lei 8.666/93);  
 
g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei 
8.666/93);  
 
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhista, previdenciário, fiscal e comercial, 
pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da prestação do 
serviço, sendo que não existirá para o TRE/AL qualquer solidariedade quanto ao 
cumprimento dessas obrigações;  
 
i) Disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e telefones 
comerciais para fins de comunicação formal entre as partes;  
 
j) Não caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras;  
 
k) Utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em 
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de 
visita, anúncios e impressos;  
 
l) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 
informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços sem o 
consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE; 
 
m) Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes ao 
serviço a ser executado, não podendo invocar posteriormente desconhecimento para 
cobrança de serviços extras, desde que previstos na proposta comercial da 
CONTRATADA;  
 
n) Indicar o preposto no prazo de 10 (dias) dias úteis, contados a partir da assinatura 
do contrato, para garantir, em todas as questões relativas ao cumprimento das 
obrigações legais e administrativas da CONTRATADA, a presteza e a agilidade 
necessária ao processo decisório. O Preposto deverá reportar-se ao CONTRATANTE, 
quando solicitado por essa, indicando e-mail, endereço, número de telefone 
comercial e celular corporativo, caso disponível. 
 

Edital do PE nº 69/2021 (0976627)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 484



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

o) Apresentar Termo de Confidencialidade por parte de seus prestadores de serviço 
envoldidos diretamente na execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços objeto do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do 
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou 
juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto 
no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova 
redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 
a) Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais;  
 
b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
 
c) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços realizados 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins 
de aceitação e recebimentos;  
 
d) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no serviço realizado, fixando prazo para que seja 
substituído, reparado ou corrigido;  
 
e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao serviço, no prazo 
e forma estabelecidos;  
 
f) Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de referência e/ou outros 
instrumentos adequados, como edital e contrato;  
 
g) Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao serviço contratado 
que venham a ser solicitadas pelos técnicos da CONTRATADA;  
 
h) Exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato afastamento do ambiente 
do CONTRATANTE, de qualquer profissional ou preposto da CONTRATADA que, por 
justas razões, vier a desmerecer a confiança, embaraçar a fiscalização ou, ainda, que 
venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das 
funções que lhe forem delegadas;  
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i) Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de 
eventuais imperfeições no curso de execução do serviço, fixando prazo para a sua 
correção. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 
 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite 
de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses, a 
contar da data de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se 
referir, ou da data do último reajuste, aplicando-se o Índice de Custos de Tecnologia 
da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ou, 
na insubsistência deste, por outro índice que vier a substituí-lo. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
   
 A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002 
e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente edital. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na 
hipótese de a CONTRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de 
entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução do objeto da presente contratação, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução deste contrato/objeto, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e, se for o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, e no Edital e 
das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução 
incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, poderão ser 
aplicadas as seguintes penalidades, resguardados os procedimentos legais 
pertinentes, sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores dessa seção: 
 
a) Advertência; 

 
b) Multa nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de penalidades do 
Termo de Referência (Anexo I) do Edital do PE nº 69/2021: 

 
b.1) Multa moratória de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia de atraso 
injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias, situação que poderá 
caracterizar inexecução parcial do contrato; 
 
b.2) Multa de até 20% do valor global do contrato, pela caracterização de 
inexecução parcial do objeto contratado;  
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b.2.1) Após o 20º dia de atraso, os serviços poderão, a critério do 
CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do 
Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento;  

 
b.3) Multa de até 30% do valor global do contrato, pela caracterização de 
inexecução total do objeto contratado; 
 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos; e  
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
alínea anterior.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 
5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância 
será descontada da garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a 
CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da 
Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas 
nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 
10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas 
as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA 
ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:  
 

1) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;  

 
2) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 
 

3) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, 
da Lei n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo 
de 05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, 
do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a contar da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação. 
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PARÁGRAFO OITAVO - Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o 
item anterior, serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a 
sanção, bem como daquela competente para decidir sobre o recurso. 
 
PARÁGRAFO NONO -  O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser 
entregues, mediante recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado na  
Avenida Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, nos dias 
úteis, durante o horário normal de expediente deste Regional.  
 
PARÁGRAFO DEZ -  As penalidades previstas neste Edital são independentes entre 
si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei 
8.666/93). 
 
PARÁGRAFO ONZE -  No item 15.2 (Tabela de Penalidades) do Anexo I (Termo de 
Referência) do Edital do PE nº 69/2021, constam outras disposições sobre a aplicação 
das sanções administrativas, tais como, o percentual máximo para as infrações, os 
níveis de gravidade, e a discriminação das infrações e seus correspondentes níveis. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
  
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
Contratada, fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, 
até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 
DE PREÇOS DA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do 
Edital do Pregão Eletrônico n° 69/2021 e às estipulações da proposta de preços da 
Contratada (evento SEI nº XXXX). 
 
CLÁUSULA QUINZE– DO ANEXO 
  

O termo do ANEXO I do Edital do certame licitatório passará a compor o Anexo 
deste Contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA GARANTIA 
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  A CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 
Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste 
termo de referência, cabendo-lhe optar dentre as modalidades: caução em dinheiro, 
títulos de dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no 
art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do 
valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 
Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 
78 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade 
escolhida, deverá abranger um período de mais 1 (um) mês após o término da 
vigência contratual. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade 
escolhida, o pagamento de: 

 
e) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
f) prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 
g) multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;  
h) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada;’ 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa 
Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor do 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se 
contemplar todos os eventos indicados acima 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de 
sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em 
pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva 
reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for 
notificada. 
 
PARÁGRAFO NONO - O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de 
uma ou mais das seguintes hipóteses: 
 

e) caso fortuito ou força maior;  
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f) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 
contratuais;  

g) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou 
fatos praticados pelo CONTRATANTE;  

h) atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 
responsabilidade que não as previstas neste item. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Será considerada extinta a garantia: 
 

c) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada 
de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a 
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

d) no prazo de um mês após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não 
comunique a ocorrência de sinistros. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 

 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas 
abaixo: 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 

 
 
  Pelo TRE/AL  
                Desembargador Otávio Leão Praxedes 

    Presidente do TRE/AL 
 
 
  Pela Empresa         
              Representante da empresa 
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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 CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/11/2021, às 10:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977289 e o código CRC 08DA1455.

0006398-24.2021.6.02.8000 0977289v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
O processo em tela trata da contração de empresa

especializada para "Prestação continuada de seviço
especializado de suporte técnico de TI", a ser realizada por
meio do Pregão Eletrônico nº 69/2021, com data prevista para
ocorrer em 10/12/2021.

 
Desta forma, em atenção aos Depachos

SAD 0979389 e SGO 0978348, no entender deste subscritor e
considerando o trâmite processual até a assinatura do
contrato e efetivo início da prestação dos serviços, não
haveria, salvo juízo superior, tempo hábil para a utilização
total ou mesmo parcial dos valores de crédito disponíveis
ainda no presente exercício.

 
Diante do exposto, encaminho os autos para

análise quanto à possibilidade de liberação dos
supramencionados valores.

 

Descrição Despesas
Preempenhadas Empenho / Previsão de Execução Valor a Liberar

RESERVA DE CREDITO PARA CONTRATAR
PRESTACAO CONTINUADA DE SERVICO
ESPECIALIZADO DE SUPORTE TECNICO DE
TECNOLOGIA DA INFORMACAO. (DOIS MESES
- NOV E DEZ-2021)..

R$ 137.932,72

doc. 0963995
Serviço ainda não contratado R$ 137.932,72

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 26/11/2021, às 13:47, 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
0979852 e o código CRC 02C13F43.

0006398-24.2021.6.02.8000 0979852v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
À SAD, 
 
Sr. Secretário, 
 
Encaminho Despacho COINF 0979852, que indica a

provável impossibilidade de utilização neste exercício do
crédito reservado para a contratação de serviço de suporte
técnico de TI, haja vista a data da licitação, marcada para o
dia 10 de dezembro, e todo o trâmite processual que se
seguirá. Muito provavelmente, impossibilitando a prestação
de qualquer serviço por parte da contratada ainda neste ano
de 2021.

Diante do exposto, encaminho os autos para
análise quanto à possibilidade de liberação total ou
parcial dos créditos reservados a este fim.

 
Respeitosamente, 
 
Luiz Araujo
Secretário de Tecnologia da Informação substituto
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Secretário Substituto, em 26/11/2021, 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
0979905 e o código CRC 056A57C3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
De acordo com o Despacho STI 0979905.
À COFIN, para anulação do pré-empenho, na forma

sugerida, pois, considerando o trâmite processual, a execução
contratual dar-se-á efetivamente em 2022.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/11/2021, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979939 e o código CRC 7759D881.

0006398-24.2021.6.02.8000 0979939v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho SAD (0979939).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/11/2021, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979988 e o código CRC 40EA1139.

0006398-24.2021.6.02.8000 0979988v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO
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Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 29/11/2021, às 10:03, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980109 e o código CRC D09AECD1.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 15(RO 859).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 29/11/2021, às 10:22, 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
0980110 e o código CRC 92EF9073.
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 29/11/2021 04:47 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 {01}

 
 

From: Kenny Santana - ILHASERVICE <kenny.santana@ilhaservice.com.br>
 To: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>

 Cc: treal-82496n13732805@to.agendor.com.br,  Governo - ILHASERVICE <governo@ilhaservice.com.br>
 Date: Mon, 29 Nov 2021 15:42:39 -0300

 Subject: [slc] ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 {01}
  

1) Existe contrato semelhante vigente ou recém encerrado?

 

2) Se sim, qual o número do contrato?

 

3) Se sim. com qual empresa?

 

4) Se sim, qual o valor atual do contrato?

 

5) Se sim, quantos profissionais atendem/atendiam ao contrato?

 

6) Qual a es�ma�va de profissionais para esta nova contratação?

 

7) Qual a previsão es�ma�va de profissionais residentes/alocados para execução dos serviços elencados no termo
de referência para este novo contrato?

 

8) Qual o valor do salário recebido por cada profissional alocado na prestação de serviços atual?

 

9) Qual a quan�dade de chamados, requisições de serviços, incidentes ou Unidades de Serviço Técnico (UTSs)
es�mada para esta nova contratação?

 

10) Qual a quan�dade de usuários da infraestrutura atual da contratante?

 

11) Qual a quan�dade de equipamentos por �po (computadores, desktops, notebooks, impressoras,
mul�funcionais, monitores, estabilizadores, nobreaks, roteadores, firewalls, UTMs, etc) para suporte neste novo
contrato da contratante?

 

12) Qual a quan�dade de ligações, Tempo Médio de Espera (TME) e Tempo Médio de Atendimento (TMA) das
ligações encaminhadas para o setor de suporte/helpdesk da realidade atual da contratante? 

 

13) Entendemos que a CONTRATANTE fornecerá a infraestrutura necessária para a execução dos serviços, como por
exemplo: so�ware de monitoramento, ferramenta de controle e abertura de chamados, computadores para os
funcionários da contratada, mobiliário para atuação na prestação de serviços e mala de ferramentas?
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14) As empresas licitantes que forem beneficiadas por leis de incen�vos fiscais, como é o caso da lei 12.546/2011
que trata da desoneração da folha de pagamento, poderão usufruir destes bene�cios para par�cipação da licitação
e, não obrigatoriamente deverão cotar os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e tributários, constantes na
planilha modelo, considerando sua realidade fiscal e tendo em vista o princípio da economicidade. Está correto
nosso entendimento?

 

15) Em relação a par�cipação de empresas com regime de tributação pelo Simples Nacional, envio abaixo nosso
ques�onamento:

 

Segundo inciso XII do art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006 (Lei do Simples Nacional):

Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte que:

XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;

Ainda, conforme entendimento do TCU, entende-se como cessão de mão de obra:

            1) A colocação do trabalhador à disposição da empresa contratante, para efeito de
caracterização da cessão de mão de obra, ocorre quando o trabalhador é cedido para atuar sob as
ordens do tomador dos serviços, que detém o comando das tarefas e fiscaliza a execução e o
andamento dos trabalhos.

             2) Para fins dessa disponibilização, não é necessário que o trabalhador fique exclusivamente
por conta da empresa contratante, bastando que ocorra a colocação do trabalhador à disposição da
contratante durante o horário contratado mediante medições de serviço por posto de trabalho ou
unidades de medidas similares como horas ou USTs (unidades de serviço técnico).

    Diante da proibição da cessão de mão de obra pela Lei do Simples Nacional, e diante do entendimento do
Tribunal de Contas da União, ques�ona-se:

 

Uma vez que o objeto da licitação deixa claro que haverá cessão de mão de obra, será vetada a par�cipação de
empresas optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional? Ou então, se aceita a par�cipação das empresas
optantes pelo Simples Nacional, estas poderão par�cipar do certame, no entanto, não podendo u�liza-se do
enquadramento deste regime, devendo u�lizar os percentuais de impostos de uma empresa do Lucro Presumido ou
Lucro Real em suas planilhas de custo e, então, exigida a comunicação do fato para a Receita Federal solicitando o
desenquadramento da empresa optante pelo Simples Nacional que por ventura se sagrar vencedora do certame?

Atenciosamente

Kenny Santana
Governo
 
     Visite: www.ilhaservice.com.br
     Rua Sete de Setembro, 16, Kobrasol
     São José - SC - CEP 88102-030
     Fone: (48) 3203 - 7100
___________________________________________________________________________
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DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2021.
Senhor Coordenador,
 
A empresa Ilha Service, solicita os esclarecimentos

contidos no evento 0980688, referente ao Pregão Eletrônico
n.º 69/2021.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 29/11/2021, às 17:05, 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
0980691 e o código CRC FE51AAF8.

0006398-24.2021.6.02.8000 0980691v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2021.
À PREG
 
Sr. Pregoeio,
 
Em atenção do Despacho PREG 0980691, com

respeito ao pedido de esclarecimento contido
no  evento 0980688, seguem as respostas:

 
1. Não;
2. Prejudicada em função da resposta ao item 1;
3. Prejudicada em função da resposta ao item 1;
4. Prejudicada em função da resposta ao item 1;
5. Prejudicada em função da resposta ao item 1;
6. O objeto licitado versa sobre USTs - Unidade de Serviços

Técnicos. Desta forma, a estimativa, smj, cabe ao licitante;
7. O objeto licitado versa sobre USTs - Unidade de Serviços

Técnicos. Desta forma, a estimativa, smj, cabe ao licitante;
8. O objeto licitado versa sobre USTs - Unidade de Serviços

Técnicos. Desta forma, a estimativa, smj, cabe ao licitante;
9.  Estimativa presente no Termo de Referência anexo, smj, ao

Edital;
10.  Aproximadamente 500 (quinhentos);
11. Aproximadamente 500 (quinhentos) computadores e no-

breaks/estabilizadores; 60 (sessenta) notebooks; 50 (cinquenta)
firewalls e roteadores; 80 (oitenta) multifuncionais

12. Prejudicada em função da resposta ao item 1, smj;
13.  Observar o que posto no Item 2.10 do Termo de Referência;
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14. Fora do Escopo Técnico desta unidade de TI;
15. Fora do Escopo Técnico desta unidade de TI.

 
Atenciosamente.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/11/2021, 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
0980747 e o código CRC 90231D46.

0006398-24.2021.6.02.8000 0980747v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2021.
Senhor Secretário,
 
A empresa Ilha Service, solicita os esclarecimentos

contidos no evento 0980688, referente ao Pregão Eletrônico n.º
69/2021, especificamente quanto aos itens 14 e 15, conforme
Despacho COINF (0980747).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 29/11/2021, às 18:47, 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
0980805 e o código CRC A52C5D31.

0006398-24.2021.6.02.8000 0980805v1
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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 novembro de 2021.
Em atenção ao Despacho PREG 0980805, solicito o

especial apoio dessa Unidade em prestar os esclarecimentos
demandados pela potencial licitante,  quanto aos
questionamentos 14 e 15 do doc. 0980688.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/11/2021, às 19:09, 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
0980815 e o código CRC C081F306.

0006398-24.2021.6.02.8000 0980815v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de novembro de 2021.
À SPPAC,
Diante do despacho GSAD (0980815), encaminho

os autos eletrônicos para manifestação necessária nos
aspectos de competência dessa Seção.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/11/2021, às 09:13, 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
0980891 e o código CRC 79A854D2.

0006398-24.2021.6.02.8000 0980891v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2021.
 
À PREG
 
Sr. Pregoeio (c/c COFIN),
 
Em atenção do Despacho PREG 0980805, com respeito

ao pedido de esclarecimento contido no  evento 0980688, seguem as
respostas:

 

14) As empresas licitantes que forem beneficiadas
por leis de incentivos fiscais, como é o caso da lei
12.546/2011 que trata da desoneração da folha de pagamento,
poderão usufruir destes benefícios para participação da
licitação e, não obrigatoriamente deverão cotar os encargos
sociais, previdenciários, trabalhistas e tributários, constantes
na planilha modelo, considerando sua realidade fiscal e tendo
em vista o princípio da economicidade. Está correto nosso
entendimento?

Resposta:
A composição dos custos de mão de obra

eventualmente alocadas aos serviços não serão obejto de
análise detalhada, uma vez que tais custos estão sendo
tranformados em unidades técnicas, não se exigindo a
composição de custo com mão de obra nos termos da IN nº
05/2017. Entretanto, todos os custos eventualmente
existentes devem ser alocados pelas licitantes, assim como os
benefícios fiscais dos quais façam usam também têm reflexos
em seus custos. A resposta, portanto, é SIM.
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15) Em relação a participação de empresas com
regime de tributação pelo Simples Nacional, envio abaixo
nosso questionamento: Segundo inciso XII do art. 17 da Lei
Complementar nº 123/2006 (Lei do Simples Nacional): Art. 17.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte que: XII - que realize cessão ou locação de
mão-de-obra; Ainda, conforme entendimento do TCU, entende-
se como cessão de mão de obra: 1) A colocação do
trabalhador à disposição da empresa contratante, para efeito
de caracterização da cessão de mão de obra, ocorre quando o
trabalhador é cedido para atuar sob as ordens do tomador dos
serviços, que detém o comando das tarefas e fiscaliza a
execução e o andamento dos trabalhos. 2) Para fins dessa
disponibilização, não é necessário que o trabalhador fique
exclusivamente por conta da empresa contratante, bastando
que ocorra a colocação do trabalhador à disposição da
contratante durante o horário contratado mediante medições
de serviço por posto de trabalho ou unidades de medidas
similares como horas ou USTs (unidades de serviço técnico).
Diante da proibição da cessão de mão de obra pela Lei do
Simples Nacional, e diante do entendimento do Tribunal de
Contas da União, questiona-se: Uma vez que o objeto da
licitação deixa claro que haverá cessão de mão de obra, será
vetada a participação de empresas optantes pelo regime de
tributação do Simples Nacional? Ou então, se aceita a
participação das empresas optantes pelo Simples Nacional,
estas poderão participar do certame, no entanto, não podendo
utiliza-se do enquadramento deste regime, devendo utilizar os
percentuais de impostos de uma empresa do Lucro Presumido
ou Lucro Real em suas planilhas de custo e, então, exigida a
comunicação do fato para a Receita Federal solicitando o
desenquadramento da empresa optante pelo Simples Nacional
que por ventura se sagrar vencedora do certame? 

Resposta:
Considerando-se que os serviços são medidos em

UST´s entende-se que as empresas licitantes deverão
respeitar os seus regimes de tributação quanto e
enquadramento, não podendo a responsabilidade de tal
enquandramento ser atribuída ao órgão licitante. Entendemos
que não será vedada a participação de empresa optante pelo
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simples, mas seu enquadramento legal, repita-se,  não pode
ser atribuição desse órgão licitante, nem eventual
comunicação de desenquadramento.

 
À consideração do pregoeiro, com eventual

consulta a AJ-DG, se entender conveniente.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 02/12/2021, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0982064 e o código CRC E238BFC0.

0006398-24.2021.6.02.8000 0982064v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2021.
Senhor Assessor-Jurídico da DG,
 
Solicito o pronunciamento jurídico de V.Sª quanto

ao Despacho exarado pela SPPAC (0982064), no que concerne
aos questionamentos 14 e 15, requisitados pela empresa Ilha
Service (0980688).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 02/12/2021, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0982084 e o código CRC 8B101209.

0006398-24.2021.6.02.8000 0982084v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2021.
Em atendimento ao que requerido no Despacho

PREG 0982084, esta Assessoria Jurídica registra que está de
acordo com as ponderações dispostas pela Seção de
Preparação de Pagamento e Conformidade no Despacho
SPPAC 0982064, até por ser a unidade técnica com maior
expertise na temática.

 
Ao Senhor Pregoeiro, para conhecimento e

continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 02/12/2021, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0982171 e o código CRC 891F2F91.

0006398-24.2021.6.02.8000 0982171v1
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Esclarecimento 02/12/2021 15:17:55
 
A empresa Ilha Service, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."1) Existe contrato semelhante vigente ou recém
encerrado? 2) Se sim, qual o número do contrato? 3) Se sim. com qual empresa? 4) Se sim, qual o valor atual do contrato?
5) Se sim, quantos profissionais atendem/atendiam ao contrato? 6) Qual a estimativa de profissionais para esta nova
contratação? 7) Qual a previsão estimativa de profissionais residentes/alocados para execução dos serviços elencados no
termo de referência para este novo contrato? 8) Qual o valor do salário recebido por cada profissional alocado na prestação
de serviços atual? 9) Qual a quantidade de chamados, requisições de serviços, incidentes ou Unidades de Serviço Técnico
(UTSs) estimada para esta nova contratação? 10) Qual a quantidade de usuários da infraestrutura atual da contratante? 11)
Qual a quantidade de equipamentos por tipo (computadores, desktops, notebooks, impressoras, multifuncionais, monitores,
estabilizadores, nobreaks, roteadores, firewalls, UTMs, etc) para suporte neste novo contrato da contratante? 12) Qual a
quantidade de ligações, Tempo Médio de Espera (TME) e Tempo Médio de Atendimento (TMA) das ligações encaminhadas
para o setor de suporte/helpdesk da realidade atual da contratante? 13) Entendemos que a CONTRATANTE fornecerá a
infraestrutura necessária para a execução dos serviços, como por exemplo: software de monitoramento, ferramenta de
controle e abertura de chamados, computadores para os funcionários da contratada, mobiliário para atuação na prestação
de serviços e mala de ferramentas? 14) As empresas licitantes que forem beneficiadas por leis de incentivos fiscais, como é
o caso da lei 12.546/2011 que trata da desoneração da folha de pagamento, poderão usufruir destes benefícios para
participação da licitação e, não obrigatoriamente deverão cotar os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e
tributários, constantes na planilha modelo, considerando sua realidade fiscal e tendo em vista o princípio da economicidade.
Está correto nosso entendimento? 15) Em relação a participação de empresas com regime de tributação pelo Simples
Nacional, envio abaixo nosso questionamento: Segundo inciso XII do art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006 (Lei do
Simples Nacional): Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa
ou a empresa de pequeno porte que: XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; Ainda, conforme entendimento
do TCU, entende-se como cessão de mão de obra: 1) A colocação do trabalhador à disposição da empresa contratante, para
efeito de caracterização da cessão de mão de obra, ocorre quando o trabalhador é cedido para atuar sob as ordens do
tomador dos serviços, que detém o comando das tarefas e fiscaliza a execução e o andamento dos trabalhos. 2) Para fins
dessa disponibilização, não é necessário que o trabalhador fique exclusivamente por conta da empresa contratante,
bastando que ocorra a colocação do trabalhador à disposição da contratante durante o horário contratado mediante
medições de serviço por posto de trabalho ou unidades de medidas similares como horas ou USTs (unidades de serviço
técnico). Diante da proibição da cessão de mão de obra pela Lei do Simples Nacional, e diante do entendimento do Tribunal
de Contas da União, questiona-se: Uma vez que o objeto da licitação deixa claro que haverá cessão de mão de obra, será
vetada a participação de empresas optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional? Ou então, se aceita a
participação das empresas optantes pelo Simples Nacional, estas poderão participar do certame, no entanto, não podendo
utiliza-se do enquadramento deste regime, devendo utilizar os percentuais de impostos de uma empresa do Lucro
Presumido ou Lucro Real em suas planilhas de custo e, então, exigida a comunicação do fato para a Receita Federal
solicitando o desenquadramento da empresa optante pelo Simples Nacional que por ventura se sagrar vencedora do
certame? ..."

 
Fechar
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Resposta 02/12/2021 15:17:55
 
A unidade demandante assim informou: ...´Em atenção do Despacho PREG 0980691, com respeito ao pedido de
esclarecimento contido no evento 0980688, seguem as respostas:  1. Não; 2. Prejudicada em função da resposta ao item 1;
3. Prejudicada em função da resposta ao item 1; 4. Prejudicada em função da resposta ao item 1; 5. Prejudicada em função
da resposta ao item 1; 6. O objeto licitado versa sobre USTs - Unidade de Serviços Técnicos. Desta forma, a estimativa,
smj, cabe ao licitante; 7.O objeto licitado versa sobre USTs - Unidade de Serviços Técnicos. Desta forma, a estimativa, smj,
cabe ao licitante; 8. O objeto licitado versa sobre USTs - Unidade de Serviços Técnicos. Desta forma, a estimativa, smj,
cabe ao licitante; 9. Estimativa presente no Termo de Referência anexo, smj, ao Edital; 10. Aproximadamente 500
(quinhentos); 11. Aproximadamente 500 (quinhentos) computadores e no-breaks/estabilizadores; 60 (sessenta) notebooks;
50 (cinquenta) firewalls e roteadores; 80 (oitenta) multifuncionais 12. Prejudicada em função da resposta ao item 1, smj;
13. Observar o que posto no Item 2.10 do Termo de Referência; 14. Fora do Escopo Técnico desta unidade de TI; 15. Fora
do Escopo Técnico desta unidade de TI. ..." A unidade financeira assim pronunciou-se: ..."Em atenção do Despacho PREG
0980805, com respeito ao pedido de esclarecimento contido no evento 0980688, seguem as respostas: 14) As empresas
licitantes que forem beneficiadas por leis de incentivos fiscais, como é o caso da lei 12.546/2011 que trata da desoneração
da folha de pagamento, poderão usufruir destes benefícios para participação da licitação e, não obrigatoriamente deverão
cotar os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e tributários, constantes na planilha modelo, considerando sua
realidade fiscal e tendo em vista o princípio da economicidade. Está correto nosso entendimento? Resposta: A composição
dos custos de mão de obra eventualmente alocadas aos serviços não serão obejto de análise detalhada, uma vez que tais
custos estão sendo tranformados em unidades técnicas, não se exigindo a composição de custo com mão de obra nos
termos da IN nº 05/2017. Entretanto, todos os custos eventualmente existentes devem ser alocados pelas licitantes, assim
como os benefícios fiscais dos quais façam usam também têm reflexos em seus custos. A resposta, portanto, é SIM. 15) Em
relação a participação de empresas com regime de tributação pelo Simples Nacional, envio abaixo nosso questionamento:
Segundo inciso XII do art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006 (Lei do Simples Nacional): Art. 17. Não poderão recolher
os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que: XII - que
realize cessão ou locação de mão-de-obra; Ainda, conforme entendimento do TCU, entende-se como cessão de mão de
obra: 1) A colocação do trabalhador à disposição da empresa contratante, para efeito de caracterização da cessão de mão
de obra, ocorre quando o trabalhador é cedido para atuar sob as ordens do tomador dos serviços, que detém o comando
das tarefas e fiscaliza a execução e o andamento dos trabalhos. 2) Para fins dessa disponibilização, não é necessário que o
trabalhador fique exclusivamente por conta da empresa contratante, bastando que ocorra a colocação do trabalhador à
disposição da contratante durante o horário contratado mediante medições de serviço por posto de trabalho ou unidades de
medidas similares como horas ou USTs (unidades de serviço técnico). Diante da proibição da cessão de mão de obra pela Lei
do Simples Nacional, e diante do entendimento do Tribunal de Contas da União, questiona-se: Uma vez que o objeto da
licitação deixa claro que haverá cessão de mão de obra, será vetada a participação de empresas optantes pelo regime de
tributação do Simples Nacional? Ou então, se aceita a participação das empresas optantes pelo Simples Nacional, estas
poderão participar do certame, no entanto, não podendo utiliza-se do enquadramento deste regime, devendo utilizar os
percentuais de impostos de uma empresa do Lucro Presumido ou Lucro Real em suas planilhas de custo e, então, exigida a
comunicação do fato para a Receita Federal solicitando o desenquadramento da empresa optante pelo Simples Nacional que
por ventura se sagrar vencedora do certame? Resposta: Considerando-se que os serviços são medidos em UST´s entende-
se que as empresas licitantes deverão respeitar os seus regimes de tributação quanto e enquadramento, não podendo a
responsabilidade de tal enquandramento ser atribuída ao órgão licitante. Entendemos que não será vedada a participação
de empresa optante pelo simples, mas seu enquadramento legal, repita-se, não pode ser atribuição desse órgão licitante,
nem eventual comunicação de desenquadramento. À consideração do pregoeiro, com eventual consulta a AJ-DG, se
entender conveniente. ..." A Assessoria-Jurídica emitiu o seguinte parecer: ..."Em atendimento ao que requerido no
Despacho PREG 0982084, esta Assessoria Jurídica registra que está de acordo com as ponderações dispostas pela Seção de
Preparação de Pagamento e Conformidade no Despacho SPPAC 0982064, até por ser a unidade técnica com maior expertise
na temática. ..."

 
Fechar
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br> 
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 02/12/2021 05:52 PM

Assunto: [pregoeiro] [slc] Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 69/2021 {01}

 

From: Beatriz Paiva Penteado <beatriz.penteado@it2b.com.br>
 To: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>

 Cc: Agnaldo Luiz de Campos <agnaldo.campos@it2b.com.br>
 Date: Thu, 2 Dec 2021 20:04:38 +0000

 Subject: [slc] Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 {01}
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Prezados,
 
Após leitura do edital e seus anexos, questiona-se:
 
1) Está correto nosso entendimento que os serviços de 1º e 2º níveis serão prestados ao TRE/AL no endereço
localizado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Farol, Maceió/AL, CEP 57051-090? Caso contrário, favor
esclarecer.
 
2) Está correto nosso entendimento que as equipes de 1º e 2º níveis estarão alocadas fisicamente nas
dependências do TRE/AL bem como será disponibilizado toda infra como mesas, computadores dentre outros será
disponibilizada pela CONTRATANTE? Caso contrário, favor esclarecer.
 
3) Está correto nosso entendimento que  a infra estrutura necessária para realização dos atendimentos de 1º e 2º
níveis serão fornecidas pelo TRE/AL (Mobiliário, Telefones, Computadores, etc..)? Caso contrário, favor esclarecer.
 
4) Está correto nosso entendimento que os serviços de 1º e 2º níveis serão prestados de Segunda a Sexta-Feira
das 08:00 as 18:00hrs, não considerando atendimento a feriados locais e nacionais?
 
5) Qual a Quantidade de USTs que serão realizadas fora do horário comercial, sendo realizado entre as 18 hs e 20
hs? Dentro deste período qual o consumo médio de horas fora de horário comercial por mês?
 
6) Está correto nosso entendimento que o TRE/AL fornecerá todo o material necessário para manutenção dos
equipamentos caso ocorra a necessidade de alguma substituição de hardware, peças e backups? Caso contrário,
favor esclarecer.
 
7) Atualmente qual a quantidade de PA´s para atendimento de 1º Nível?
 
8) Atualmente qual a quantidade de analistas de 1º e 2º Níveis para atendimento das UST´s? E qual a volumetria
mensal de UST´s dessas equipes?
 
9) Qual a distribuição das 3.890 UST´s, considerando os canais de comunicação?
Ex:         Telefônico =  Qtde mensal de UST´s
               Formulário = Qtde mensal de UST´s
               Chat = Qtde mensal de UST´s
               E-Mail = Qtde mensal de UST´s
               ChatBot = Qtde mensal de UST´s
 
10) Quais os volumes de UST´s por faixa de horário, considerando a distribuição das 3.890 UST´s pelos canais de
comunicação?
EX:         das 08h00 às 08h30 = Telefônico = x  / Formulário = Y /  etc..
               das 08h30 às 09h00 = Telefônico = x  /Formulário = Y /  etc..
 
11) Conforme item 2.10, está correto nosso entendimento que com exceção do ChatBot, todos os demais Canais de
Comunicação serão fornecidos pelo TRE/AL? Caso contrário, favor esclarecer.
 
12) Conforme item 2.7.4, qual a distribuição mensal de UST´s de acordo com cada tarefa, considerando o total de
3.890 UST´s? Dividindo 3890 USTs por 12 meses, temos uma média mensal de 324,16 USTs mês. Desta média
mensal de USTs qual o consumo médio em cada um dos itens da tabela 2.7.4?
Ex:         Registro = Qtde mensal de UST´s
               Requisição de Serviço =  Qtde mensal de UST´s
               Problema ou Incidente = Qtde mensal de UST´s
               Evento = Qtde mensal de UST´s
 
13) Conforme item 2.16.4.2, qual a distribuição mensal das 3.890 UST´s conforme cada nível de serviço (INS)?
 
14) Das 3.890 UST´s, qual o percentual de UST´s resolvidas pelo 1º Nível?
 
15) Das UST´s resolvidas pelo 1º Nível, qual o percentual de solução considerando atendimento remoto?
 
16) Está correto nosso entendimento que a ferramenta de captura remota será disponibilizada pelo TRE/AL? Caso
contrário, favor esclarecer.
 
17) Das 3.890 UST´s, qual o percentual de UST´s resolvidas pelo 2º Nível?
 
18) Está coreto nosso entendimento que foi considerado o total de 3.890 UST´s para o período de 12 meses?
 
19) Qual a ferramenta de ITSM utilizada pela CONTRATANTE? Está ferramenta está instalada nas dependências
da CONTRATANTE? A ferramenta está atualizada, tem licenciamento para quantos usuários?
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21) Correto o entendimento que a CONTRATANTE irá disponibilizar licenças para os colaboradores da
CONTRATADA?
 
22) Correto o entendimento que a Administração da ferramenta de ITSM é de responsabilidade da CONTRATANTE
bem como a gestão da infra instalada e que a contratada deverá realizar apenas algumas customizações e
integrações? Caso contrário, esclarecer.
 
23) Qual a empresa atual que presta este serviço, valor do contrato e número do contrato?
 
24) Atualmente quantos colaboradores realizam a prestação deste escopo de contrato?
 
No aguardo de um breve retorno.
 
 
 
BEATRIZ PAIVA PENTEADO – GERENTE JURÍDICA DE LICITAÇÕES
 +55 11 98208-5099 | +55 11 3824-6800 Ramal 5578
  beatriz.penteado@it2b.com.br | www.it2b.com.br

Assinatura_png-01
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2021.
Senhor Coordenador,
 
A empresa It2b, solicita os esclarecimentos contidos no

evento 0982747, referente ao Pregão Eletrônico n.º 69/2021.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 02/12/2021, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0982751 e o código CRC 917C3779.

0006398-24.2021.6.02.8000 0982751v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2021.
À PREG
 
Sr. Pregoeio,
 
Em atenção do Despacho PREG 0982751, com

respeito ao pedido de esclarecimento contido
no  evento 0982747, seguem as respostas:

 
1. Para o nível 1 está correto o entendimento, tal entendimento

pode ser depreendido, sem prejuizo doutros pontos, pelo Termo
de Referência em seu Item 2.10 e seus subitens. Para o nível 2,
embora a grande maioria deva ser no âmbito da sede o Regional,
observa-se, sem prejuízo doutros pontos, no Termo de Referência
Item  7.2.2.1.3.3 que há possibilidade de deslocamento, limitado
ao âmbito do TRE/AL;

2. Está correto o entedimento do licitante, com o recorte para o
nível 2, quando aplicável, e derivado do Esclarecimento ao
Questionamento 01;

3. Está correto o entedimento do licitante, com o recorte para o
nível 2, quando aplicável, e derivado do Esclarecimento ao
Questionamento 01;

4. Está correto o entedimento do licitante quanto ao não
atendimento em feriados locais e nacionais. Todavia, quanto ao
horário atentar para possibilidade, excepcional, de atendimento
nível 2, até às 20hrs, prevista no Termo de Referência, Item
6.2.1;

5. A contratação trata, smj, de limite global de USTs sem uma
destinação específica destinada para o objeto do questionameto;

6. Está correto o entendimento quanto à itens de reposição de
hardware, peças e backup que de propriedade do TRE/AL;
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7. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza,
própria do TRE/AL;

8. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza,
própria do TRE/AL;

9. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza,
própria do TRE/AL;

10. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza,
própria do TRE/AL;

11. Está correto o entedimento;
12. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza,

própria do TRE/AL;
13. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza,

própria do TRE/AL;
14. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza,

própria do TRE/AL;
15. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza,

própria do TRE/AL;
16. Prejudicada. Não foi possível identificar com clareza o objeto do

questionamento;
17. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza,

própria do TRE/AL;
18. Está correto o entendimento;
19. O TRE/AL usa ferramenta de Controle de Chamados de

desenvolvimento próprio, sem limite de usuários;
20. Não localizado.
21. Prejudicada. Não foi possível identificar com clareza o objeto do

questionamento;
22. Está correto o entendimento;
23. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza,

própria do TRE/AL;
24. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza,

própria do TRE/AL.

 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 02/12/2021, às 20:32, 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
0982783 e o código CRC E909D35C.
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Esclarecimento 03/12/2021 07:56:18
 
A empresa It2b, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."Após leitura do edital e seus anexos, questiona-se: 1) Está correto
nosso entendimento que os serviços de 1º e 2º níveis serão prestados ao TRE/AL no endereço localizado na Avenida Aristeu
de Andrade nº 377 - Farol, Maceió/AL, CEP 57051-090? Caso contrário, favor esclarecer. 2) Está correto nosso
entendimento que as equipes de 1º e 2º níveis estarão alocadas fisicamente nas dependências do TRE/AL bem como será
disponibilizado toda infra como mesas, computadores dentre outros será disponibilizada pela CONTRATANTE? Caso
contrário, favor esclarecer. 3) Está correto nosso entendimento que a infra estrutura necessária para realização dos
atendimentos de 1º e 2º níveis serão fornecidas pelo TRE/AL (Mobiliário, Telefones, Computadores, etc..)? Caso contrário,
favor esclarecer. 4) Está correto nosso entendimento que os serviços de 1º e 2º níveis serão prestados de Segunda a Sexta-
Feira das 08:00 as 18:00hrs, não considerando atendimento a feriados locais e nacionais? 5) Qual a Quantidade de USTs
que serão realizadas fora do horário comercial, sendo realizado entre as 18 hs e 20 hs? Dentro deste período qual o
consumo médio de horas fora de horário comercial por mês? 6) Está correto nosso entendimento que o TRE/AL fornecerá
todo o material necessário para manutenção dos equipamentos caso ocorra a necessidade de alguma substituição de
hardware, peças e backups? Caso contrário, favor esclarecer. 7) Atualmente qual a quantidade de PA´s para atendimento de
1º Nível? 8) Atualmente qual a quantidade de analistas de 1º e 2º Níveis para atendimento das UST´s? E qual a volumetria
mensal de UST´s dessas equipes? 9) Qual a distribuição das 3.890 UST´s, considerando os canais de comunicação? Ex:
Telefônico = Qtde mensal de UST´s Formulário = Qtde mensal de UST´s Chat = Qtde mensal de UST´s E-Mail = Qtde
mensal de UST´s ChatBot = Qtde mensal de UST´s 10) Quais os volumes de UST´s por faixa de horário, considerando a
distribuição das 3.890 UST´s pelos canais de comunicação? EX: das 08h00 às 08h30 = Telefônico = x / Formulário = Y /
etc.. das 08h30 às 09h00 = Telefônico = x /Formulário = Y / etc.. 11) Conforme item 2.10, está correto nosso
entendimento que com exceção do ChatBot, todos os demais Canais de Comunicação serão fornecidos pelo TRE/AL? Caso
contrário, favor esclarecer. 12) Conforme item 2.7.4, qual a distribuição mensal de UST´s de acordo com cada tarefa,
considerando o total de 3.890 UST´s? Dividindo 3890 USTs por 12 meses, temos uma média mensal de 324,16 USTs mês.
Desta média mensal de USTs qual o consumo médio em cada um dos itens da tabela 2.7.4? Ex: Registro = Qtde mensal de
UST´s Requisição de Serviço = Qtde mensal de UST´s Problema ou Incidente = Qtde mensal de UST´s Evento = Qtde
mensal de UST´s 13) Conforme item 2.16.4.2, qual a distribuição mensal das 3.890 UST´s conforme cada nível de serviço
(INS)? 14) Das 3.890 UST´s, qual o percentual de UST´s resolvidas pelo 1º Nível? 15) Das UST´s resolvidas pelo 1º Nível,
qual o percentual de solução considerando atendimento remoto? 16) Está correto nosso entendimento que a ferramenta de
captura remota será disponibilizada pelo TRE/AL? Caso contrário, favor esclarecer. 17) Das 3.890 UST´s, qual o percentual
de UST´s resolvidas pelo 2º Nível? 18) Está coreto nosso entendimento que foi considerado o total de 3.890 UST´s para o
período de 12 meses? 19) Qual a ferramenta de ITSM utilizada pela CONTRATANTE? Está ferramenta está instalada nas
dependências da CONTRATANTE? A ferramenta está atualizada, tem licenciamento para quantos usuários? 21) Correto o
entendimento que a CONTRATANTE irá disponibilizar licenças para os colaboradores da CONTRATADA? 22) Correto o
entendimento que a Administração da ferramenta de ITSM é de responsabilidade da CONTRATANTE bem como a gestão da
infra instalada e que a contratada deverá realizar apenas algumas customizações e integrações? Caso contrário, esclarecer.
23) Qual a empresa atual que presta este serviço, valor do contrato e número do contrato? 24) Atualmente quantos
colaboradores realizam a prestação deste escopo de contrato? ..."

 
Fechar
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Resposta 03/12/2021 07:56:18
 
A unidade demandante assim informou: ...´Em atenção do Despacho PREG 0982751, com respeito ao pedido de
esclarecimento contido no evento 0982747, seguem as respostas:  1. Para o nível 1 está correto o entendimento, tal
entendimento pode ser depreendido, sem prejuizo doutros pontos, pelo Termo de Referência em seu Item 2.10 e seus
subitens. Para o nível 2, embora a grande maioria deva ser no âmbito da sede o Regional, observa-se, sem prejuízo doutros
pontos, no Termo de Referência Item 7.2.2.1.3.3 que há possibilidade de deslocamento, limitado ao âmbito do TRE/AL; 2.
Está correto o entedimento do licitante, com o recorte para o nível 2, quando aplicável, e derivado do Esclarecimento ao
Questionamento 01; 3. Está correto o entedimento do licitante, com o recorte para o nível 2, quando aplicável, e derivado
do Esclarecimento ao Questionamento 01; 4. Está correto o entedimento do licitante quanto ao não atendimento em
feriados locais e nacionais. Todavia, quanto ao horário atentar para possibilidade, excepcional, de atendimento nível 2, até
às 20hrs, prevista no Termo de Referência, Item 6.2.1; 5. A contratação trata, smj, de limite global de USTs sem uma
destinação específica destinada para o objeto do questionameto; 6. Está correto o entendimento quanto à itens de
reposição de hardware, peças e backup que de propriedade do TRE/AL; 7. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação,
desta natureza, própria do TRE/AL; 8. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza, própria do TRE/AL; 9.
Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza, própria do TRE/AL; 10. Prejudicada. Trata-se de primeira
contratação, desta natureza, própria do TRE/AL; 11. Está correto o entedimento; 12. Prejudicada. Trata-se de primeira
contratação, desta natureza, própria do TRE/AL; 13. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza, própria
do TRE/AL; 14. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza, própria do TRE/AL; 15. Prejudicada. Trata-se
de primeira contratação, desta natureza, própria do TRE/AL; 16. Prejudicada. Não foi possível identificar com clareza o
objeto do questionamento; 17. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza, própria do TRE/AL; 18. Está
correto o entendimento; 19. O TRE/AL usa ferramenta de Controle de Chamados de desenvolvimento próprio, sem limite de
usuários; 20. Não localizado. 21. Prejudicada. Não foi possível identificar com clareza o objeto do questionamento; 22. Está
correto o entendimento; 23. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza, própria do TRE/AL; 24.
Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza, própria do TRE/AL. ..."

 
Fechar
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br> 
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 06/12/2021 03:19 PM

Assunto: [pregoeiro] [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 69/2021 {01}

 
 

From: Perola Pletsch <perola.pletsch@pisontec.com.br>
 To: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
 Cc: Estela Carvalho <estela@pisontec.com.br>, Douglas Oliveira <vendasgov3@pisontec.com.br>, Deborah

financeiro <financeiro@pisontec.com.br>, Carla Carvalho <carla.carvalho@pisontec.com.br>, Cristina Moreira
<vendasgov4@pisontec.com.br>, Michel Pisontec <michel@pisontec.com.br>

 Date: Mon, 6 Dec 2021 17:37:39 +0000
 Subject: [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 {01}
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Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL
 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021
PROCESSO Nº: 0006398-24.2021.6.02.8000
 
Objeto - O prese te Pregão te  por o jeto a prestação o � uada de serviço espe ializado de suporte té i o de
Te ologia da I for ação - TI, por eio de U idades de Serviço Té i o – USTs, e  pri eiro e segu do íveis, aos
usuários do Tri u al Regio al Eleitoral de Alagoas - TRE/ AL, ... .
 
Ilmo.(a) Sr.(a) Pregoeiro(a),
 
A empresa Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI, inscrita no CNPJ Nº
12.007.998/0001-35, situada em Olinda/PE, vem respeitosamente, solicitar ESCLARECIMENTO,
conforme termos elencados a seguir.
 
I – O serviço está sendo executado ou já foi em algum momento?
Se a reposta for positiva:
a) qual empresa é ou foi responsável?
b) Quantos profissionais atuam atualmente no serviço?
 
II - Será necessário fornecimentos de peças e/ou materiais ou softwares?
 
III - O serviço poderá ser executado remotamente?
 
IV – A apresentação de Profissionais Certificados integrantes no quadro de funcionários da Licitante, deve
ser realizada apenas no ato da assinatura do contrato, sendo aceitos profissionais certificados cuja
contratação se dê por prestação de serviço, sem vínculo trabalhista com a Licitante.
 
V – Qual o valor estimado?
 
Agradecemos e aguardamos breve resposta.
 
Ate iosa e te,
 

Perola Pletsch | Setor Jurídico
www.pisontec.com.br | perola.pletsch@pisontec.com.br
office: +55 81 3257-5110
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6699//22002211  
  

PROCESSO Nº: 0006398-24.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 10 de dezembro de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário de Abertura: 9 horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a 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,  
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, 
de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, 
edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 
11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DA VISTORIA  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a 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, conforme especificações descritas 
no Anexo I deste edital. 
 
1.2.  As empresas interessadas em participar do certame poderão realizar 
vistoria nas dependências da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para 
verificar as condições de prestação dos serviços, tomar conhecimento de 
peculiaridades relacionadas ao fornecimento e avaliar o grau de complexidade das 
tarefas a serem desenvolvidas. 
 

1.3.      A vistoria poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes da 
data prevista para a abertura da licitação, não sendo admitida, em hipótese 
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alguma, qualquer alegação de desconhecimento, total ou parcial, dos serviços a 
serem prestados, suas peculiaridades e complexidade, após a licitação. 

1.4. A Declaração de Vistoria deverá estar devidamente assinada, tanto pelo 
representante do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como pelo Responsável 
Técnico da empresa. 

1.5. A licitante poderá agendar a vistoria junto ao TRE/AL por meio do telefone 
(0XX82) 2122-7751 das 13h00 às 17h00, junto à Coordenadoria de Infraestrutura 
de TI. 

1.6. Na vistoria a licitante poderá efetuar medições para subsidiar a elaboração 
de suas propostas e eliminar possíveis omissões, falhas ou incompatibilidade das 
especificações constantes do edital; 

1.7. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, junto 
com a documentação de habilitação, declaração de que tem conhecimento da 
complexidade, dos aspectos relativos aos serviços e demais informações 
necessárias para a execução do objeto da licitação responsabilizando-se pela 
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos 
locais de instalação. 

 
2 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO REAJUSTE 
 
2.1. O período de vigência do Contrato de Prestação de Serviço deverá ser de 
12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, 
inciso II da Lei 8.666/1993.  
 
2.2. O contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos 
preços de mercado e à variação efetiva dos insumos e materiais aplicados na 
prestação dos serviços, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a 
contar da data de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta 
se referir, ou da data do último reajuste, aplicando-se o Índice de Custos de 
Tecnologia da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) ou, na insubsistência deste, por outro índice que vier a substituí-lo.  
 
2.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial para reajustamento do contrato.  
 
2.4. A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços até a 
data da prorrogação contratual subsequente. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
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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;  

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; 
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d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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. 
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4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

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

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão.  

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  
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6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor global do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação constante no Anexo I.  

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação.  

6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do 
sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado 
por um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 
de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 
públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
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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 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 
do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR TOTAL dos serviços, 
considerando o quantitativo estimado de 3.890 UST (Unidades de Serviço 
Técnico). 

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. 
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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. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 
campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 
licitante.  

7.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances.  

7.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir 
por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
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7.19.      O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme 
definido neste Edital e seus anexos.  

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

7.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada 
pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 
aberto e fechado. 

7.27.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 
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1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação. 

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados.  

7.30.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos 
no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência 
previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° 
do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 
termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como 
microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de 
preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no 
exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 
mesma situação. 

7.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta 
de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 
automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que 
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estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 
Pregoeiro. 

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 
preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 
26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob 
pena de desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou 
que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1.    O preço máximo fixado para os serviços é R$ 827.597,50 (oitocentos e 
vinte e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), que, 
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 salários 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita. 
 
8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 
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 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 
formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 
destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 
e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, 
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 
para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 
conforme disposto no item 8.29. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro 
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
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/). 
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9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 
documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 
houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 
9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
 
9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 
9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, 
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins 
de habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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; 
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 
seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 
as alterações ou da consolidação respectiva. 

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 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. 
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9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar 
a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou 
empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da 
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-
se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 
8.538, de 2015. 

9.10.2.3.  O licitante enquadrado como microempreendedor individual 
que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado 
(a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) 
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 
contábeis do último exercício. 
 
9.10.2.4.  A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 
e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 
edital. 
 
9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação. 
 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no 
que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 
do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo 
para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 
documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 
no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que 
estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 
requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 
exigências do item em que venceu às do item em que estiver 
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além 
da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 
valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 
licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação Técnica: 
 
9.10.3.1.  Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o 
licitante executa ou executou a prestação de serviços técnicos de 
Suporte Remoto e Presencial, de 1º e 2º Níveis, aos Usuários de 
Tecnologia da Informação (TI). 

 
9.10.3.1.1. Capacidade técnica de prestação de serviço em 
um período ininterrupto de um ano, de atendimento remoto e 
suporte técnico, nas modalidades remota (web e telefônico) e 
presencial num ambiente de pelo menos 200 (duzentas) 
estações de trabalho, com no mínimo 200 (duzentos) usuários 
de TIC.  
 
9.10.3.1.2.  Capacidade técnica de suporte, em um período 
ininterrupto de um ano, ao Sistema Operacional Microsoft 
Windows 10, Suites de Escritório e Soluções de 
Videoconferência.  
 
9.10.3.1.3.  Capacidade de gerenciamento de atendimento, 
em um período ininterrupto de um ano, utilizando software de 
gerenciamento de acesso remoto e solução de “Base de 
Conhecimento”, com quantidade de registros/eventos igual ou 
superior a 500 (quinhentos) por mês. 
 

9.10.3.2. No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a empresa 
que está fornecendo o atestado, o responsável pelo setor 
encarregado do objeto em questão, inclusive telefones de contato, e 
a especificação dos serviços executados.  
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9.10.3.3. Para a comprovação do período mínimo, será admitido 
o somatório de atestados (mas os períodos concomitantes serão 
computados uma única vez).  
 
9.10.3.4.  Somente será aceito atestado expedido após a 
conclusão do contrato, ou se decorrido, no mínimo, um ano do início 
de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado 
em prazo inferior.  
 
9.10.3.5. Os atestados apresentados deverão referir-se a 
serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou 
secundária especificadas no contrato social vigente da licitante. 

 
9.10.3.6. O licitante deverá disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 
foram prestados os serviços. 
 
9.10.3.7. A comprovação do vínculo de trabalho dos profissionais 
indicados com a licitante deverá ser efetuada quando da assinatura 
do contrato com o TRE/AL. 

 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 
Edital, o licitante será declarado vencedor. 

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: 

b) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento; 

d) conter a descrição do item ofertado; 

e) conter os preços unitário e total dos serviços. 

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

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei 
nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
 
10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 
que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
 
10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade 
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não 
o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
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contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 
dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 
acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 
dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  
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14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias 
úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

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

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 
prazos previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 
sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazo de disponibilização dos serviços em conformidade com este edital. 
 
16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
16.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da 
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empresa vencedora do certame. 
 
16.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 16.2, 
implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total 
da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e 
danos. 
 
16.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
16.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota 
de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, 
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis. 
 
16.7. O prazo estipulado no item 16.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por 
igual período. 
 
16.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 

 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
17.1.     O recebimento dos serviços deve ser iniciado no 1º dia útil posterior à data 
de encerramento dos serviços, de acordo com as disposições contidas no subitem 
7.2 do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.  
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1.  A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis nº 
10.520/2002 e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas 
ou condições do presente edital. 
 
18.2.  Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na hipótese de a 
CONTRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a 
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar 
o retardamento da execução do objeto da presente contratação, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução deste contrato/objeto, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com 
a União e, se for o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, e no Edital e das demais 
cominações legais. 
 
18.3.  Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução incompleta ou 
em desconformidade com as condições avençadas, poderão ser aplicadas as 
seguintes penalidades, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem 
prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores dessa seção: 
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a) Advertência; 

 
b) Multa nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de penalidades 
do Termo de Referência (Anexo I): 

 
b.1) Multa moratória de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia de 
atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias, situação 
que poderá caracterizar inexecução parcial do contrato; 
 
b.2) Multa de até 20% do valor global do contrato, pela caracterização de 
inexecução parcial do objeto contratado;  
 

b.2.1) Após o 20º dia de atraso, os serviços poderão, a critério do 
CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do 
Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento;  

 
b.3) Multa de até 30% do valor global do contrato, pela caracterização de 
inexecução total do objeto contratado; 
 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos; e  
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na alínea anterior.  
 
18.4. No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) 
dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada da garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a 
CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da 
Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês. 
 
18.5. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos 
incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 
10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
18.6.  De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as 
sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou 
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:  
 

18.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;  
 
18.6.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 
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18.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
18.7. Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, da Lei 
n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo de 
05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato.  
 
18.8. No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 
87, da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar 
da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) 
anos de sua aplicação. 
 
18.9. Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item 
anterior, serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, 
bem como daquela competente para decidir sobre o recurso. 
 
18.10. O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, 
mediante recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado na Avenida 
Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, nos dias úteis, 
durante o horário normal de expediente deste Regional.  
 
18.11.  As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei 
8.666/93). 
 
18.12. No item 15.2 (Tabela de Penalidades) do Anexo I (Termo de 
Referência) deste Edital, constam outras disposições sobre a aplicação das 
sanções administrativas, tais como, o percentual máximo para as infrações, os 
níveis de gravidade, e a discriminação das infrações e seus correspondentes 
níveis. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1.  O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente 
executados, em até 10 dias úteis, contados a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela, caso não exista outra pendência que impeça o 
pagamento. 
 
19.2.  Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), será 
obrigada a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na forma do 
Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, 
assinadas pelo seu representante legal. 
 
19.3.  O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da 
CONTRATADA, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva 
fatura ou nota fiscal do fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal do 
Contrato. 
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19.4.  Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a 
CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, até o dia 25 de cada mês, emitida em 
nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com descrição completa dos 
serviços executados, indicação do número do contrato e da nota de empenho 
correspondente, além de indicação dos seus dados bancários, além de necessária 
juntada do Relatório Mensal de Atividades. 
 
19.5.  Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as retenções devidas 
ao INSS e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 
1.234, de 11/01/2012. 
 
19.6.  A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota Fiscal/Fatura, 
apresentar os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, 
exigidos no Edital de Licitação. 
 
19.7.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
19.8.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.9.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
19.10.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a 
data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19.11.  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de 
qualquer natureza. 
 
19.12. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento 
se, no momento da aceitação, os serviços prestados não estiverem em perfeitas 
condições e em conformidade com as especificações estipuladas. 
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20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2021, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza da Despesa 
nº 33.90.40.21. 
 
20.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante as constantes do Anexo IV. 
 
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
 
22.1.  São obrigações da contratada as constantes do Anexo IV. 
 
23 – DA GARANTIA  
 
23.1.  A CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 
Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições 
previstas neste termo de referência, cabendo-lhe optar dentre as modalidades: 
caução em dinheiro, títulos de dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, 
conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as 
obrigações contratuais. 
 
23.2.  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do 
contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 
 
23.3.  O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular 
de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
 
23.4.  A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 
deverá abranger um período de mais 1 (um) mês após o término da vigência 
contratual. 
 
23.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 
 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

b) prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato; 
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c) multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à 
CONTRATADA;  

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
adimplidas pela contratada;’ 

 
23.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica 
Federal em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE. 
 
23.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos 
os eventos indicados acima 
 
23.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua 
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 
23.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento 
de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 
 
23.10. O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou 
mais das seguintes hipóteses: 
 

a) caso fortuito ou força maior;  
b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 

contratuais;  
c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou 

fatos praticados pelo CONTRATANTE;  
d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE. 

 
23.11. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 
responsabilidade que não as previstas neste item. 
 
23.12.  Será considerada extinta a garantia: 
 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato;  

b) no prazo de um mês após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não 
comunique a ocorrência de sinistros. 

 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

24.2.        Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão o horário de Brasília – DF. 
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24.3.      No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 
da contratação.  

24.6.        Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

24.7.  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. 

24.8.         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. 

24.9.      Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.10. 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. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12.     Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13.     O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
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ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Catálogo de Serviços; 
ANEXO I-B – Softwares; 
ANEXO I-C – Lista de Sistemas; 
ANEXO I-D – Termo de Confidencialidade; 
ANEXO I-E – Termo de Vistoria; 
ANEXO I-F – Planilha de Formação de Preço; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão); 
ANEXO III - Modelo de Declaração Assumindo Ônus; 
ANEXO IV – Minuta de Contrato. 
 

24.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, 19 de novembro de 2021. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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                                                            ANEXO I 
 
                                        TERMO DE REFERÊNCIA 
 

  
  

1 – DO OBJETO  
 
1.1 Contratação de empresa para a 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência e as 
condições estabelecidas.  
 
TERMO DE REFERÊNCIA  
 
1 Do Objeto  
 
1.1 Contratação de empresa para a 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 –, conforme as especificações contidas no presente Termo de 
Referência.  
 
2 Justificativa  
 
2.1 A Secretaria de Tecnologia da Informação – STI – é área técnica dentro do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL – responsável pela gestão, controle e manutenção 
de todos os processos de trabalho relacionados a Tecnologia da Informação, bem como do 
setor de atendimento ao usuário que apoia a instituição na resolução de problemas e 
necessidades referentes a equipamentos e sistemas utilizados pelo TRE/AL.  
 
2.2 No que tange à forma de contratação, adotou-se, como unidade de pagamento, a 
Unidade de Serviço Técnico – UST –, unidade de medida criada para mensurar o custo de 
execução de uma atividade, por um técnico capacitado, baseando-se no tempo gasto e na 
complexidade para realização da atividade. 
 
2.3 A escolha dessa unidade de medida teve como fundamentos: a aplicação das melhores 
práticas de mercado, a garantia da transparência na contratação e na execução das 
atividades, e o foco na produtividade e na qualidade dos serviços prestados. A adoção dessa 
métrica também teve como objetivo, em termos práticos, a contratação de prestação de 
serviços que fossem pagos de acordo com as necessidades do Tribunal.  
 
2.4 A escolha da métrica supracitada reforçou-se, ainda, pelo teor do Acórdão 2.471/2008 – 
Plenário TCU, que orienta sobre a Terceirização de Tecnologia da Informação na 
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Administração Pública Federal, ressaltando que a contratação do tipo de objeto pretendido 
não pode ser caracterizada exclusivamente como fornecimento de mão de obra, devendo ser 
considerada unicamente a prestação de serviços.  
 
2.5 Ainda para aquela contratação, como forma de quantificar o número de USTs que se 
pretendia contratar, a STI, com base no trabalho de mapeamento de processos conduzido 
pelo órgão e boas práticas adotadas em outros Órgãos da Administração Pública Federal, 
estabeleceu lista de serviços, cujo detalhamento levou à obtenção do número estimado de 
unidades necessárias para cumprimento do objetivo proposto por esta contratação. 
Inicialmente, para a implantação do serviço, estimou-se o quantitativo de 13.920 USTs. 
Todavia, dada a restrição orçamentária e dentro do que determinado pela Administração do 
Tribunal na instrução do autos do Procedimento SEI nº 0006398-24.2021.6.02.8000 este 
quantitativo foi revisado e limitado, para os fins da contratação, em 3.890 USTs para 
realização dos atendimentos aos chamados, dos atendimentos às Sessões do Plenário do 
TRE/AL e solicitações de serviço que a equipe técnica da STI determinasse como 
necessárias para acelerar a implantação ou bom funcionamento de outros serviços.  
 
2.6 Neste contexto, tomou-se por referência a execução de serviços similares do Contrato 
TSE nº 16/2015 – Infraestrutura, no recorte Alagoas, até que haja tempo para o 
amadurecimento dos trabalhos desenvolvidos pela unidade, com consequente 
aprimoramento de processos, padrões de trabalho e políticas internas. 
 
2.7 Dos Serviços  
 
2.7.1 O objeto pretendido consiste na contratação de prestação continuada de serviço de 
suporte técnico especializado de TI ao usuário do TRE/AL mediante o uso de Unidade de 
Serviço Técnico – UST – como métrica de aferição e faturamento dos serviços prestados, 
gerando contrato com empenho estimativo a ser consumido mediante demanda.  
 
2.7.2 O serviço será realizado mediante a abertura de Ordens de Serviço faturadas 
mensalmente.  
 
2.7.3 O SERVIÇO é composto de TAREFAS de suporte técnico que compõem as rotinas 
do Serviço de Atendimento ao Usuário.  
 
2.7.4 Cada TAREFA, por sua vez, possui um custo medido em UST, sendo aplicado para 
cada um dos tipos de tarefas de suporte de 1º e 2º níveis, conforme os valores estipulados 
por cada tarefa listadas abaixo:  
 

 

 Tarefa Quantidade 
de USTs 

Registro Registro e classificação de chamados 1 
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Requisição de 
Serviço 

Atendimento de requisição de serviço de 
priorida- de normal 

2 

Atendimento de requisição de serviço de 
priorida- de alta 

4 

Problema ou
 Incidente 

Resolução de incidente de prioridade baixa 2 
Resolução de incidente de prioridade média 3 
Resolução de incidente de prioridade alta 4 

 
 
Evento 

Assistência a evento de duração de até meio 
perí- odo 

10 

Assistência a evento de duração em período 
inte- gral 

20 

Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL 20 
  

  
2.7.5. Para os fins de entendimento do item anterior, evento de até meio- período são 

aqueles com duração não superior a 04 (quatro) horas; eventos de dura- ção em período 

integral são eventos com duração de até 10 (dez) horas, já contabi- lizado o horário 

dedicado ao intervalo intrajornada. 

  

2. Dos Papéis 

2.7.6. 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 respon- 

sabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, 

nos termos do Art. 67, da Lei nº 8.666/93; 

2.7.7. Preposto: representante da CONTRATADA perante o 

TRE/AL, com indica- ção formal, incumbido de receber, 

diligenciar, encaminhar e responder as principais questões legais 

e administrativas referentes ao andamento contratual, além de 

aten- der as recomendações do Gestor na execução do contrato; 

2.7.8. Fiscal do Contrato: (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 

15.787/2017): ser- vidor designado para auxiliar o gestor do 

contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato. Neste 

E-mail SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS EMPRESA (0984155)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 564



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
 
 
 

sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para   

fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução; 

2.7.9. Usuários: São todas as pessoas que trabalham no Tribunal 

e todo cidadão que solicitar um apoio para um serviço 

disponibilizado no Catálogo de Serviços ou in- formar falha, 

incidente ou problema em um serviço ou equipamento 

administrado pela STI; 

2.7.10. Usuários Preferenciais: São os usuários que requerem 

maior atenção no tem- po de respostas as requisições de serviço, 

incidentes e problemas. São eles: 

2.7.10.1. Presidente, Vice-Presidente e Corregedor; 

2.7.10.2. Membros do Pleno; 

2.7.10.3. Diretor-Geral; 

2.7.10.4. Secretários. 
 

 
2.8. Das Equipes de Suporte Técnico 

2.8.1  A CONTRATADA deverá dispor de Equipes de Suporte Técnico 
capacitadas a atender as demandas e atividades previstas pelos processos 
de: Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problemas, 
Cumprimento de Requisições e Gerenciamento de Configuração de Ativos 
e Serviços. 

2.8.2. As equipes de suporte deverão ser categorizadas da seguinte forma: 

2.8.2.1. Equipe de Suporte de 1° Nível 

2.8.2.1.1 Responsável direto pelo recebimento de 

demandas por meio dos canais de atendimento e primeiro 

nível de suporte ao usuário de TI do TRE/AL. Caso 

necessário, estes profissionais poderão realizar atividades 

de atendi- mento a requisições e resolução de incidentes e 

problemas, independente- mente de sua complexidade, 
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desde que suportadas por roteiros/scripts contidos na base 

de conhecimento. 

2.8.1.1.1 Dada a complexidade da atividade, o 

profissional atuando nesta equi- pe deve ter experiência 

mínima de 01 (um) ano de atuação na área de atendi- 

mento a usuários de TIC, na atividade de “Help Desk de 

TI” ou de “suporte técnico de TI” ou função com 

nomenclatura similar; Ensino Superior completo. 

2.8.1.2  Equipe de Suporte de 2° Nível 

2.8.1.2.1 Responsável direta por atuar como segundo 

nível de suporte ao usuário de TI do TRE/AL, sendo capaz 

de realizar atividades de maior complexidade. Deverá estar 

apta a dar suporte a todos os itens do Catálogo de Servi- 

ços, sendo capaz de atender presencialmente tanto o 

usuário comum quanto o usuário preferencial do TRE/AL, 

demonstrando proficiência técnica e habilidades de 

comunicação oral e escrita em língua portuguesa. 

2.8.1.2.2 Dada a maior complexidade da atividade, o 

profissional atuando nesta equipe deve ter experiência 

mínima de 2 (dois) anos de atuação na área de atendimento 

aos usuários de TIC, ou na atividade de “suporte técnico de 

TI”, ou função com nomenclatura similar; Ensino Superior 

completo. 

 

2.9 Da Central de Serviços (Service Desk) 

2.9.1 Com base no conjunto de boas práticas, o CONTRATANTE 

busca atender às necessidades de negócio do órgão pelo aumento 

da qualidade dos seus serviços de TI que serão baseados na 
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Central de Serviços e nos Acordos de Níveis de Serviços (ANS ou 

SLA). 

2.9.1 O propósito da Central de Serviços (Service Desk) é ser o 

único ponto de con- tato entre os usuários e os serviços prestados 

pela TI do CONTRATANTE. Por meio da Central de Serviços os 

usuários deverão ser capazes de: 

2.9.1.1 Informar a ocorrência de Incidentes; 

2.9.1.2 Requisitar informações referentes a chamados, 

sistemas, softwares e serviços prestados pela STI e contidos 

no Catálogo de Serviço; 

2.9.1.3 Realizar Requisições de Serviços; 

2.9.1.4 Requisitar atendimentos relativos a serviços e 

processos associados a Configuração, Incidentes e Problemas 

que a Secretaria de TI realiza, sendo que: 

2.9.1.4.1 Gerenciamento de Incidentes – é o processo 

responsável em tratar das interrupções não planejadas, da 

redução da qualidade de um serviço de TI e falhas em itens 

de configuração; 

2.9.1.4.2 Gerenciamento de Problemas – é o processo 

responsável pelo gerenciamento do ciclo de vida de todos 

os problemas. Referência: o ITIL –Infor- mation 

Technology Infrastruture Library -- v3 define “problema” 

como a causa raiz de um ou mais incidentes. 

2.9.1.4.3 Gerenciamento de Configuração – é a atividade 

na qual se identifica, controla, registra, audita e verifica os 

serviços e itens de configuração (IC) para garantir sua 

integridade e configurações necessárias para controlar os 

serviços. 
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2.10 Dos Requisitos de Infraestrutura para a Central de Serviços 
2.10.1 Os usuários deverão ser capazes de entrar em contato com a 

Central de Serviços, pelo menos, por meio dos seguintes Canais de 

Comunicação: 

2.10.1.1 meio telefônico, por meio de números a serem 

disponibilizados pelo TRE/AL; 

2.10.1.2 formulário de abertura de requisições e aviso de 

incidentes e problemas disponível na ferramenta de 

gerenciamento de serviços de TI já em produção no TRE/AL 

e em uso pelos usuários dos serviços; 

2.10.1.3 chat em ferramenta de comunicação e colaboração 

institucional ou outros meios que venham a ser disponibilizados 

pelo TRE/AL; 

2.10.1.4 E-mail; 

2.10.1.5 ChatBot para atendimento a usuários, a ser 

disponibilizado pela CONTRATADA, com integração com o 

WhatsApp, com o portal de atendimento já disponibilizado 

pelo TRE/AL aos usuários dos serviços de TI e ferramenta de 

comuni- cação e colaboração institucional do TRE/AL. 

2.10.2 A CONTRATADA utilizará a ferramenta de gerenciamento 

de serviços de TI já em produção no TRE/AL e em uso pelos 

seus usuários e equipes de TI. 

2.10.3 A CONTRATADA será responsável por adaptações, 

evoluções, atualizações, integrações com outras bases, 

sistemas e aplicativos, e demais necessidades técnicas, 

identificadas pela CONTRATADA ou pelo 

CONTRATANTE, com vistas a manter a adequação da 
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ferramenta de gerenciamento de serviços de TI e de seus 

respectivos plugins ou módulos para viabilizar fluentemente 

as atividades da CONTRATADA. 

2.10.4 A CONTRATADA deverá obrigatoriamente realizar as 

seguintes atividades em relação a central de serviços: 

2.10.4.1 Receber todas as demandas de usuários e da equipe de 

TI do CONTRA- TANTE; 

2.10.4.2 Registrar de forma detalhada todos os incidentes e 

requisições de serviços oriundos dos usuários, pelos meios de 

comunicação suportados pela Central de Serviços; 

2.10.4.3 Realizar a categorização e priorização das requisições, 

incidentes e problemas adequadamente, de acordo com o 

Catálogo de Serviços; 

2.10.4.4 Envidar esforços para resolver incidentes e 

requisições de serviços no primeiro contato com o 

usuário e de maneira eficiente, ou seja, no menor 

tempo possível, identificando com tempestividade a 

necessidade de escalação do atendimento para outra 

equipe de suporte técnica mais bem capacitada; 

2.10.4.5 Realizar, quando necessário, a escalação de 

incidentes e requisições de serviços para as equipes de 

suporte adequadas; 

2.10.4.6 Manter os usuários informados sobre o progresso do 

atendimento das solicitações, registrando 

adequadamente o andamento dos chamados na 

ferramenta de gerenciamento de serviços de TI, ou 

seja, documentando as informações solicitadas e 

registrando as informações fornecidas, e retornando 

ligação ao usuário, quando exigido ou necessário, para 
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informar sobre o atendimento da requisição ou 

olvresolução do problema ou incidente, conforme 

procedimentos a serem definidos pelo TRE/AL; 

2.10.4.7 Realizar o fechamento de todos os incidentes 

residos, requisições de serviços e outros chamados. 

2.10.5 A CONTRATADA se compromete a disponibilizar, até o fim 

da execução do Plano de Inserção, esses requisitos dentro de 

prazo acordado para início da prestação dos serviços 

contratados. 

 

2.11 Dos Cumprimentos de Requisição 
2.11.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 

2.11.1.1 Disponibilizar aos usuários informações sobre 

todos os serviços que estão disponíveis, assim como os 

procedimentos necessários para solicitar tais serviços; 

2.11.1.2 Fornecer aos usuários um canal pelo qual possam 

solicitar e receber serviços padronizados, através de 

processos de autorização e qualificação predefinidos; 

2.11.1.3 Realizar todas as requisições de serviço de acordo 

com os processos definidos pelo CONTRATANTE, 

prevendo: 

2.11.1.3.1 Possibilitar que todas as requisições sejam 

registradas, contro ladas, coordenadas, promovidas e que 

todo seu ciclo de vida seja realizado através de ferramenta 

de gerenciamento de serviços de TI; 

2.11.1.3.2     Realizar a análise dos meses anteriores das 

requisições de ser viço para que se tenha uma estimativa 

mais precisa para que o CONTRA- TANTE possa realizar 
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a ordem de serviço das tarefas que serão autorizadas 

previamente; 

2.11.1.3.3 Possibilitar o rastreamento de uma 

requisição através do seu status; 

2.11.1.3.4 Utilizar os critérios previamente definidos e 

acordados com o CONTRATANTE na 

determinação das suas prioridades; 

2.11.1.3.5 Possibilitar que os usuários possam realizar 

requisições de ser- viços predefinidos 

através de quaisquer dos canais de 

comunicação definidos. 

2.11.1.4 Todos os serviços previamente disponibilizados em 

portal deverão ter sua descrição detalhada e o tempo estimado 

necessário para conclusão do seu atendimento. 

2.11.1.5 Utilizar um Modelo de Requisição de Serviços 

definido e acordado com o CONTRATANTE, que deve conter 

no mínimo as seguintes informações: 

2.11.1.5.1 Número de referência único; 

2.11.1.5.2 Categorização da requisição; 

2.11.1.5.3 Urgência da requisição; 

2.11.1.5.4 Impacto da requisição; 

2.11.1.5.5 Priorização da requisição; 

2.11.1.5.6 Dia e hora de registro; 

2.11.1.5.7  Identificação da pessoa ou equipe de 

suporte técnico que realizou a requisição; 

2.11.1.5.8  Identificação do canal de 

comunicação utilizado na notificação do 

incidente (portal de atendimento, e-mail, 
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ChatBot, mensagem eletrônica em ferramenta 

de comunicação e colaboração do TRE/ AL, 

etc.); 

2.11.1.5.9 Identificação do canal de comunicação 

utilizado na notificação do incidente (portal de 

atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem 

eletrônica em ferramenta de comunicação e 

colaboração do TRE/ AL, etc.); 

2.11.1.5.10 Nome, departamento, telefone e localidade 

do usuário solicitante; 

2.11.1.5.11 Descrição da requisição;  

2.11.1.5.12 Status da requisição; 

2.11.1.5.13 Item de Configuração (IC) relacionado; 

2.11.1.5.14 Pessoa ou equipe de suporte técnico para o 

qual a requisição foi alocada; 

2.11.1.5.15 Registro das atividades realizadas para 

atender a requisição e quando ocorreram; 

2.11.1.5.16 Data e hora da conclusão; 

2.11.1.5.17 Data e hora de encerramento. 

2.11.1.6 Utilizar, em todas as atividades inerentes a uma 

requisição, o Catálogo de Serviços; 

2.11.1.7 Utilizar de forma adequada o SLA definido pelo 

CONTRATANTE para atender uma requisição. Ambos, 

CONTRATANTE e CONTRATADA, poderão solicitar a 

revisão dos requisitos, das tarefas e dos prazos para o 

cumprimento de uma requisição, caso algum dos eventos a 

seguir venha a ocorrer: 

2.11.1.7.1 Aumento ou redução dos Itens de 
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Configuração associados aos serviços 

de TI envolvidos na requisição; 

2.11.1.7.2 Inserção, alteração ou remoção de 

alguma tecnologia utilizada pelos serviços de TI 

envolvidos na requisição. 

2.11.1.8 Todos os serviços solicitados e que não estejam 

previamente contidos no Catálogo de Serviços deverão ser 

submetidos ao Processo de Mudança para devida adequação 

do Catálogo. 

2.12 Do Gerenciamento de Incidentes 
2.12.1 A CONTRATADA deverá envidar esforços para que, 

no caso da ocorrência de um Incidente, os serviços 

possam ser restabelecidos a sua operação normal o mais 

rápido possível, minimizando o impacto ao negócio e 

garantindo que os Acordos de Níveis de Serviço (ANS) 

sejam mantidos. 

2.12.2 A CONTRATADA deverá realizar a priorização de 

Incidentes de forma que esteja alinhada com as 

necessidades de negócio, que devem ser previamente 

aponta- das pelo CONTRATANTE. 

2.12.3 A CONTRATADA deverá registrar todos os 

incidentes, independentemente do meio pelo qual este 

foi detectado ou registrado. 

2.12.4 A CONTRATADA deverá garantir a capacitação 

adequada das Equipes Téc- nicas de Suporte para que 

estas possam, através de atividades proativas e sempre 

que possível, identificar, informar e registrar incidentes 

antes mesmo que estes sejam percebidos pelos usuários. 

2.12.5 A CONTRATADA deverá prover mecanismo no 
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processo de Gerenciamento de Incidentes de forma que 

seja possível, a critério do CONTRATANTE, determinar 

quais serão as pessoas notificadas na ocorrência de 

determinados tipos de incidentes. 

2.12.6 A CONTRATADA deverá garantir que todo o 

processamento e manipulação de Incidentes esteja 

alinhado com os critérios de urgência e disponibilidade 

definidos no Catálogo de Serviços. 

2.12.7 Garantir que todos os incidentes sejam armazenados 

e gerenciados por meio da ferramenta de gerenciamento 

de serviços de TI. 

2.12.8 Utilizar modelo padronizado de classificação de 

incidentes que seja consistente e de fácil entendimento 

com a tabela de Classificação de prioridade dos 

Incidentes e o Catálogo de Serviço. 

2.12.9 Possibilitar que a base de dados de incidentes seja 

auditada a qualquer tempo e sem aviso prévio do 

CONTRATANTE, a fim de verificar se os registros de 

incidentes estão categorizados de forma correta. 

2.12.10 Garantir que todos os incidentes sejam 
classificados de acordo com os critérios de priorização e 
escalação definidos no Catálogo de Serviços. 

2.12.11 Utilizar um Modelo de Incidente que defina 

previamente quais os passos de- vem ser seguidos na 

manipulação de Incidentes e ter no mínimo as seguintes 

informações: 

2.12.11.1 Número de referência único; 

2.12.11.2 Categorização do Incidente; 

2.12.11.3 Urgência do Incidente; 
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2.12.11.4 Impacto do Incidente; 

2.12.11.5 Priorização do Incidente – Deverá ser 

automática levando em conta a urgência e impacto 

do incidente; 

2.12.11.6 Dia e hora de registro; 

2.12.11.7 Identificação da pessoa ou Equipe de 

Suporte Técnico que registrou o incidente; 

2.12.11.8 Identificação do canal de 

comunicação utilizado na notificação do incidente 

(portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem 

eletrônica em ferra- menta de comunicação e 

colaboração do TRE/AL, etc.); 

2.12.11.9 Nome, Departamento, Telefone e localidade 
do usuário solicitante; 

2.12.11.10 Descrição dos Sintomas; 

2.12.11.11 Status do Incidente (Aberto, Em Andamento, 
Encerrado, etc); 

2.12.11.12 IC(s) relacionado; 

2.12.11.13 Pessoa ou Equipe Técnica de Suporte 

para o qual o Incidente foi alocado; 

2.12.11.14 Registro das Atividades realizadas 

para resolver o incidente e quando ocorreram. 

2.12.12 Realizar a categorização de todos os 

incidentes de forma adequada, a fim de garantir uma sólida 

avaliação de tendência. As categorizações deverão conter, 

pelo menos, as seguintes informações: 

2.12.12.1 Localidade Impactada; 

2.12.12.2 Serviço Impactado; 

2.12.12.3 Sistema Impactado; 
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2.12.12.4 Aplicação Impactada; 

2.12.13 Possibilitar que todos os incidentes possam 

ser rastreados através de seu ciclo de vida, garantindo o 

conhecimento do status atual do incidente, que 

minimamente poderá ser: 

2.12.13.1 Aberto ou Ativo; 

2.12.13.2 Em andamento ou Em atendimento; 

2.12.13.3 Resolvido; 

2.12.13.4 Encerrado ou Concluído. 

2.12.14 Realizar um processo de investigação e 

diagnóstico de incidentes que contemple minimamente as 

seguintes atividades: 

2.12.14.1  Busca pelo entendimento exato do 

que está acontecendo de errado ou do que está 

sendo solicitado pelo usuário; 

2.12.14.2  Definir corretamente a ordem 
cronológica dos eventos; 

2.12.14.3  Confirmar a extensão do impacto do 

incidente incluindo o tipo e o número de 

usuários afetados; 

2.12.14.4  Identificar quaisquer outros eventos 

que possam estar relacionados ou 

eventualmente contribuindo para a ocorrência 

do incidente; 

2.12.14.5  Realizar em base de conhecimento, a 

busca por ocorrências de incidentes ou 

problemas anteriores, que sejam similares ao 

incidente em questão; 
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2.12.14.6 Avaliar se o incidente já se encontra 

em Bases de Dados de Erros Conhecidos 

(BDEC); 

2.12.14.7 Possibilitar a associação do Incidente 

com Problema, caso seja necessário. 

2.12.15 Enviar todos os incidentes não resolvidos à 

Equipe de Suporte Técnico da CONTRATADA, 

que envidará todos os esforços a fim de atender a 

demanda do usuário através do telefone. Caso o 

incidente necessite ser escalado para outra 

equipe, o usuário deverá ser devidamente 

informado desta operação. 

2.12.16 Realizar a escalação de Incidentes, a ser 

realizado através das equipes, de forma que não 

ultrapasse o SLA definido pelo 

CONTRATANTE; 

2.12.17 Possibilitar que o Processo de Gerenciamento de 

Incidentes garanta que todos os incidentes, 

independente do meio pelo qual foram 

registrados, possam ser automaticamente 

escalados à Equipes de Suporte previamente 

especificados e/ou ainda automaticamente 

notificados a determinado grupo de pessoas 

através de e-mail; 

2.12.18 Garantir o registro histórico de todas as ações 

realizadas em quaisquer níveis do processo de 

investigação e diagnóstico de um incidente; 

2.12.19 Garantir que todos os incidentes sejam 
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submetidos para avaliação de satisfação do 

usuário no seu encerramento; 

2.12.20 Garantir que todos os incidentes resolvidos, mas 

que não tiveram sua causa raiz identificada, 

sejam encaminhados para o Gerenciamento de 

Problemas. 

 

2.13 Do Gerenciamento de Problemas 
2.13.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 

2.13.1.1 Buscar formas de prevenir a ocorrência de 

problemas que possam gerar incidentes. 

2.13.1.2 Envidar esforços para eliminar a recorrência de incidentes. 

2.13.1.3 Buscar a minimização do impacto de incidentes 

que não possam ser evitados. 

2.13.1.4 Agir preferencialmente de forma proativa na 

identificação e na solução de problemas, idealmente antes que 

outros incidentes relacionados a estes possam ocorrer 

novamente. 

2.13.1.5 Revisar incidentes categorizados com prioridade 

alta, a fim de identificar sua causa raiz e definir as ações 

necessárias para que eles não ocorram no- vamente. 

2.13.1.6  Realizar periodicamente a revisão dos registros de 

incidentes e operações de manutenção, buscando a identificação 

de atividades, comportamentos e tendências que possam 

identificar a existência de um problema. 

2.13.1.7  Realizar periodicamente a revisão dos registros de 

eventos de Itens de Configuração – IC –, buscando a identificação 

de eventos de aviso ou exceção que possam identificar a 
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existência de um problema. 

2.13.1.8 Garantir que atividades reativas e proativas 

busquem a identificação da causa raiz dos problemas, 

associando-a às prováveis causas de incidentes para que estes 

não se tornem recorrentes. 

2.13.1.9 Fornecer pelo menos um Modelo de Problema que 

defina previamente quais passos devem ser seguidos na 

manipulação de problemas para ser seguido dentro da 

ferramenta de gestão. 

2.13.1.10 Criar uma Base de Dados de Erros Conhecidos – 

BDEC – para registrar as eventuais soluções de contorno ou 

resolução associadas a incidentes e problemas. 

2.13.1.11 Garantir que todos os problemas tratados sejam 

detalhadamente registrados na BDEC (Base de Dados de 

Erros Conhecidos); 

2.13.1.12 Utilizar um modelo de categorização de problemas 

que será aprovado pela equipe técnica do CONTRATANTE e 

levará em conta as seguintes variáveis: 

2.13.1.12.1 Se o sistema pode ser recuperado antes de ser 
substituído;  
2.13.1.12.2 Qual o custo envolvido associado às 
atividades de recuperação ou substituição; 

2.13.1.12.3 Qual o nível de conhecimento técnico que 

será necessário para solucionar o problema; 

2.13.1.12.4 A quantidade de tempo necessária para 

solucionar um problema; 

2.13.1.12.5 Qual é a extensão do problema. 

 

2.14 Do Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço 
 

2.14.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 
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2.14.1.1 Considerar que são Itens de Configuração (IC) todos os 

ativos de ser- viço que sejam necessários para realizar a entrega 

de um serviço de TI como, por exemplo, hardware, software, 

Catálogo de Serviços e documentação de proces- sos. 

2.14.1.2 Manter, através de ferramenta de gerenciamento de 

serviços de TI, in- formações atuais e históricas de serviços e 

Itens de Configuração (IC). 

2.14.1.3 Possibilitar que qualquer mudança no estado de 

algum Item de Confi- guração seja automaticamente 

percebida. 

2.14.1.4 Garantir que qualquer operação de adição, 

remoção, modificação ou substituição de Itens de 

Configuração (IC) ou de quaisquer configurações e/ou de 

componentes associados a estes, sigam processo de 

documentação e controle a ser criado pela CONTRATADA em 

parceria com o CONTRATANTE; 

2.14.1.5 Garantir que a adição, remoção, modificação ou 

substituição de Itens de Configuração (IC), ou de suas 

características e/ou de componentes associados a estes, 

possam ser automaticamente atualizados e registrados por 

meio de ferra- menta de gerenciamento de serviços de TI; 

2.14.1.6 Possibilitar que a Solução de Gestão possa 

encaminhar informações  de mudança de estado dos serviços e 

itens de Configuração (IC), que necessitem de tratativa 

adequada pelos processos de Gerenciamento de Incidentes e 

Proble- mas; 

2.14.1.7 Garantir que todo o histórico de configuração de 

quaisquer Itens de Configuração (IC), considerados relevantes 

pelo CONTRATANTE, seja mantido em base de dados que 
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poderá ser alimentada automaticamente ou manualmente 

através da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI; 

2.14.1.8 Sugerir ao CONTRATANTE intervenções nos Itens de 
Configuração (IC) que possam reduzir custos ou otimizar o 
desempenho dos serviços prestados pela STI; 

2.14.1.9 Utilizar as informações coletadas sobre os Itens de 

Configuração (IC) que tornem o seu gerenciamento mais proativo do 

que reativo; 

2.14.1.10 Estabelecer níveis de controle dos Itens de 

Configuração (IC) que pos- sibilitem sua rastreabilidade e 

auditoria pelo CONTRATANTE; 

2.14.1.11 Garantir que qualquer configuração lógica anterior 

a uma mudança re- alizada em um IC possa ser recuperada, a 

qualquer tempo; 

2.14.1.12 Todos os IC devem estar logicamente identificados 

na ferramenta de gerenciamento de serviços de TI com, no 

mínimo, os seguintes atributos: 

2.14.1.12.1 Identificador Único;  

2.14.1.12.2 Tipo de IC; 

2.14.1.12.3 Nome/Descrição; 

2.14.1.12.4 Versão. 
 

 
2.15 Do Atendimento a Sessões e Eventos do Tribunal 

2.15.1 A CONTRATADA deverá realizar todo o 

atendimento aos eventos e às sessões ordinárias e 

extraordinárias do Tribunal, nas quais realizará o apoio 

a todos os mem- bros, servidores, membros auxiliares e 

colaboradores que estão participando do evento ou da 
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sessão, quanto a: 

2.15.1.1 Informações e Dúvidas: de sistemas, 

softwares instalados nos microcom- putadores e 

notebooks, multifuncionais, rede wireless e cabeada. 

2.15.1.2 Instalação de equipamentos de TI para uso 
no plenário; 

2.15.1.3 Troca de microcomputadores e notebook por 
defeito ou falha; 

2.15.1.4 Ajuda aos usuários para realizarem 

atividades em softwares e sistemas dis- ponibilizados 

pelo Tribunal; 

2.15.1.4.1 As listas de softwares e aplicativos 
estão nos anexos I-B e I-C; 

2.15.1.5 Apoio na realização da transmissão da sessão 
via internet, quando houver. 

A equipe que atenderá aos eventos e às sessões deverá 

permanecer em tempo in tegral no recinto em que as 

atividades estão ocorrendo, durante todo o período de 

re- alização das sessões ou eventos; 

2.15.2 Os registros dos atendimentos durante as sessões e 

ou eventos não deverão cons- tar na lista de atendimentos 

para faturamentos, uma vez que a atividade da sessão co- 

brirá todos os atendimentos a ela associados. 

2.15.3 As sessões ou eventos poderão ser realizadas nos 

períodos matutino, vespertino e noturno; 

2.15.4 As sessões ordinárias são realizadas pelo menos duas vezes ao 
mês; 

2.15.5 As sessões extraordinárias podem ser marcadas de uma sessão 

para o próximo período do dia ou para o dia seguinte, 

dependendo da necessidade do Tribunal. 
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2.16 Do Acordo de Níveis de Serviços (ANS ou SLA) 
2.16.1 A medição da qualidade dos serviços prestados pela 

CONTRATADA será feita por meio da tabela dos 

Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimen- 

to a Chamados, cujo resultado comporá o valor mensal a ser 

pago no período de prestação dos serviços. 

2.16.2 As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de 

Serviços – ANS se referem a fatos cotidianos da execução do 

contrato, não isentando a CONTRATADA das de- mais 

responsabilidades ou sanções legalmente previstas. 

2.16.3 Em acordo entre as partes, os procedimentos de 

metodologia de avaliação duran- te a execução contratual 

poderão ser alterados, desde que o novo sistema se mostre 

mais eficiente que o anterior, não implique em prejuízos para 

a CONTRATADA e re- flita a maturidade do ambiente 

computacional do CONTRATANTE e atenda a orien- tação 

do Egrégio Tribunal de Contas da União em seu Acórdão nº 

717/2010-Plená- rio, item 9.3.5), abaixo: 

2.16.3.1 “determinação ao Ministério do Trabalho e 

Emprego para que, em atenção ao “caput” dos arts. 3º 

e 41, e art. 54, §1º, da Lei nº 8.666/1993, referente ao 

princípio da isonomia e à vinculação do contrato ao 

instrumento convocatório, abstenha-se de prever no 

edital a adoção de novos Acordos de Nível de Serviço 

durante a execução contratual, sendo possível, 

entretanto, a alteração ou a renegociação para ajuste 

fino dos ní- veis de serviços pré-estabelecidos nos 

editais, desde que essa alteração ou renegociação: a) 
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esteja prevista no edital e no contrato; b) seja tecnica- 

mente justificada; c) não implique acréscimo ou 

redução do valor contra- tual do serviço além dos 

limites de 25% permitidos pelo art. 65, § 1º, da Lei nº 

8.666/1993; d) não configure descaracterização do 

objeto licitado.” 

Acórdão nº 717/2010-Plenário 

2.16.4 Procedimentos relativos a ANS: 

2.16.4.1 O corpo técnico, responsável pela fiscalização do 

Contrato designado pelo CONTRATANTE acompanhará a 

execução dos serviços prestados, atuando junto ao preposto 

indicado pela CONTRATADA; 

2.16.4.2 Mensalmente, a CONTRATADA, na pessoa do seu 

preposto, apresentará a medição dos serviços no período 

apurado, conforme o processo de emissão e re- cebimento dos 

serviços prestados. 

 

 

Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimento a Chamados 
  

Nome 
 
Descrição 

 
Medição 

 
Métrica 

Perfil de 
Atendime 
nto 

Periodicida de Medidas 
Corretivas 

Instrumen to  
De Medição 
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Classificação de Cham
ado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INS1 – 
Tempo de 
classific ação de 
Chamado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mede  o 
tempo 
entre  a 
abertura e 
a 
classifica 
ção do 
chamado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo 
decorrido 
com o 
chamado 
no estado 
em 
“Aberto” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95% dos 
chamados 
classifica 
dos  em 
até 15 
minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atendim
e nto
 
1º 
nível 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mensal 

Glosa 
correspond
e nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso 
 este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 
Exemplo: 
Se o 
percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido 
for de
 93,5%
, 
então  
 a 
glosa será 
de 1,5%,
 que 
correspond
e ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solução de 
Gestão de 
chamados 
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  R
equisição de Serviços 

INS2 - 
Tempo 
de 
Solução 
de 
Demand 
a 
“Requisi 
ção
 d
e 
Serviços 
de 
priorida
d e 
normal” 

Mede  o 
tempo 
entre  a 
classifica 
ção
 d
a 
demand
a 
“Requisiç 
ão
 d
e 
Serviço 
de 
prioridad 
e 
normal” 
e
 se
u 
fechame
n to 

Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 
demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou
 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

95%
 da
s 
requisiçõ
e s 
resolvida
s em até 
4 horas 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

Mensal Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 
Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

Solução de 
Gestão de 
chamados 
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INS3 - 
Tempo 
de 
Solução 
de 
Demand 
a 
“Requisi 
ção
 d
e 
Serviços 
de 
priorida
d e 
alta” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mede  o 
tempo 
entre  a 
classifica 
ção
 d
a 
demand
a 
“Requisiç 
ão
 d
e 
Serviço 
de 
prioridad 
e alta” e 
seu 
fechame
n to 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 
demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou
 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95%
 da
s 
requisiçõ
e s 
resolvida
s em até 
2 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mensal 

Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 
Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solução de 
Gestão de 
chamados 

Incidentes 

INS4 – 
Tempo 
de 
Solução 
da 

Mede  o 
tempo 
após  a 
classifica 
ção

Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 

95%
 da
s 
demanda
s de 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

Mensal Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 

Solução de 
Gestão de 
chamados 
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Deman
d a 
“Inciden 
tes” 
categori
z ados 
com 
“priorid
a de 
alta” 

 d
a 
demand
a 
“Incident 
e 
prioridad 
e alta” 
até sua 
resoluçã
o 

demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou
 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

prioridad
e alta 
resolvido
s em até 
1 hora 

percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 
Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

 INS5 – 
Tempo 
de 
Solução 
da 
Deman
d a 
“Inciden 
tes” 
categori

Mede   o 
tempo 
após   a 
classifica 
ção 
 da 
demand
a 
“Incident 
e 

Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 
demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou

95%
 da
s 
demanda
s de 
prioridad
e média 
resolvido
s em até 
2 horas 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

Mensal Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment

Solução de 
Gestão de 
chamados 
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z ados 
com 
“priorid
a de 
média” 

prioridad 
e média” 
até
 su
a 
resoluçã
o ” 

 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 
Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
INS6 – 
Tempo 
de 
Solução 
da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mede  o 
tempo 
após  a 
classifica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95%
 da

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
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Deman
d a 
“Inciden 
tes” 
categori
z ados 
com 
“priorid
a de 
baixa” 

ção 
 da 
demand
a 
“Incident 
e 
prioridad 
e
 baixa
” 
até
 su
a 
resoluçã
o 

demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou
 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

s 
demanda
s de 
prioridad
e baixa 
resolvido
s em até 
3 horas 

 
Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

 
Mensal 

contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 
Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

Solução de 
Gestão de 
chamados 

 INS  7  
– 
Índice 
de 
Satisfaç
ã o        
do 
Usuári
o Final 

Mede  o 
índice de 
satisfaçã
o com  o 
atendim
e nto
 a
o usuário 
final
 d
a central 
de 
serviços 

Percentua
l de 
respostas 
entre 
“Ótimo” e 
“Bom” em 
pesquisa 
de 
satisfação 
respondid
a 

90%
 da
s 
opiniões 
entre 
“Ótimo” 
e “Bom” 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

Mensal Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o 

Pesquisa de 
satisfação da 
Ferrament a
 de 
Service 
Desk. 

    
 
 
 
 
 

   e o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
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por cada 
atendime
nt o 
realizado 
ao 
usuário 

seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 
Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

  
  
  

2.16.4.3. Os valores de glosa estão limitados a 20% do valor da fatura do 

mês de referência, sem, contudo, isentar ou limitar quaisquer outros valores 

cobrados a título de sanções administrativas. 

 

2.17 Dos Critérios para a Classificação da Prioridade 
2.17.1        A CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão obrigatoriamente 

classificar todos os Incidentes de acordo o que está definido no Catálogo de 

Serviços (ANEXO I-A). 

2.17.2 A CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE os modelos dos 
processos de Cumprimento de Requisição, Gerenciamento de Incidente, 
Gerenciamento de Problema e demais processos que se mostrarem úteis para a 
CONTRATADA realizar os serviços constantes nesse termo de referência. 
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2.17.3 Os processos definidos pelo CONTRATANTE deverão ser seguidos 

e caso for constatado algum problema com o processo a 

CONTRATADA deverá informar a CONTRATANTE para verificar 

a necessidade de alteração do processo. 

 

2.18 Demais condições gerais 

2.18.1 A Contratada deverá: 

2.18.1.1 Utilizar os processos de Gerenciamento de Problemas 

e Gerenciamento de Incidentes de forma que trabalhem juntos 

para garantir o aumento da qualidade e disponibilidade dos 

serviços de TI; 

2.18.1.2 Realizar a comunicação com todas as Equipes 

envolvidas para que possam ter suas atividades 

supervisionadas e gerenciadas por gestores técnicos             

devidamente capacitados a exercer esta função; 

2.18.1.3 Garantir que o gestor técnico (preposto) execute as 
seguintes atividades: 

2.18.1.3.1 Coordenar as atividades de sua equipe; 

2.18.1.3.2 Ter ciência de todos os problemas e incidentes que 

sejam relevantes para o negócio do CONTRATANTE; 

2.18.1.3.3 Agir de forma proativa na sugestão de melhorias 

que otimizem a prestação de serviços ao CONTRATANTE; 

2.18.1.3.4 Garantir a integração entre as equipes de suporte; 

2.18.1.3.5 Ser a interface de comunicação entre a 

equipe técnica do CONTRATANTE e as equipes técnicas da 

CONTRATADA; 

2.18.1.3.6 Estar atento ao cumprimento dos Acordos 

de Níveis de Serviço (ANS) pela CONTRATADA; 
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2.18.1.4 Garantir que as Requisições de Serviços sejam 

tratadas através de processo exclusivo para este fim, conforme 

descrito no processo de Cumprimento de Requisições; 

2.18.1.5 Garantir que as equipes técnicas estejam permanentemente 
capacita- das nas tecnologias adotadas pelo CONTRATANTE, para 
que estas estejam aptas a identificar e resolver rapidamente um 
incidente ou problema. 

2.18.1.6 Garantir que todas as equipes estejam cientes dos 

impactos associados à imagem e aos serviços prestados para o 

CONTRATANTE, quando estiverem trabalhando na solução de 

um incidente ou problema. 

2.18.1.7 Coletar dados através de Solução de Monitoramento e 

gerar a partir destas informações os relatórios de disponibilidade 

dos Itens de Configuração (IC) relacionados aos serviços descritos 

no Catálogo de Serviços. 

2.18.1.8 Garantir que os processos de Gerenciamento de 

Problemas, Gerenciamento de Incidentes e Gerência da 

Configuração e Ativos de Serviço trabalhem juntos para garantir o 

aumento da qualidade e disponibilidade dos serviços de TI. A 

completa integração desses processos deverá ser operada inclusive 

pela ferra- menta de gerenciamento de serviços de TI; 

2.18.1.9 Informar ao CONTRATANTE a necessidade de 

quaisquer insumos necessários para: 

2.18.1.9.1 Resolver incidentes; 

2.18.1.9.2 Resolver problemas; 

2.18.1.9.3 Prover soluções de contorno. 

2.18.1.10 Informar ao CONTRATANTE sempre que a 

solução de contorno ou definitiva de um Incidente esteja 

dependendo do fornecimento de algum insumo que não seja 
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responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, a fim de se 

resguardar contra eventuais quebras do Acordo de Nível de 

Serviço, como por exemplo: 

2.18.1.10.1 Serviços de fornecedores externos; 

2.18.1.10.2 Fornecimento de equipamentos de 

hardware; 

2.18.1.10.3 Fornecimento de software; 

2.18.1.10.4 Fornecimento de energia elétrica. 

 

3 Plano de inserção da contratada 

3.1.1 Conceitua-se a “inserção” como sendo o processo em que o 

CONTRATANTE repas- sa à CONTRATADA as informações e as 

atividades, conforme os padrões de execução até então realizados, para 

que não haja quebra de continuidade dos serviços. Finalizado este 

processo, a CONTRATADA assume o início da execução dos serviços e 

passa a ser a res- ponsável pelos resultados obtidos, ressalvados os 

ajustes de acordo de nível de serviços. 

3.1.2 Os primeiros 90 (noventa) dias após o início da execução dos 

serviços serão conside- rados como período de inserção da 

CONTRATADA, período reservado para que a CON- TRATADA realize 

as seguintes atividades: 

3.1.2.1 Conhecer, analisar e entender o ambiente 

computacional e sua dinâmi- ca atual, procedimentos, 

diretrizes, políticas, normas, planos e programas, dentre outros 

que deverão ser considerados na execução contratual; 

3.1.2.2 Propor adequação, no que couber, da infraestrutura 

física e lógica do CONTRATANTE; 

3.1.2.3 Indicar seu PREPOSTO e substituto, até o 10º dia 
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útil após o início da vigência do contrato; 

3.1.2.4 Apresentar da equipe de operação devidamente capacitada; 

3.1.2.5 Instalar e configurar software Gestão para atender 

ao gerenciamento de incidentes, requisições de serviço, 

configuração, mudança; 

3.1.2.6 Implantar processo de atendimento, em 

conformidade com o disposto neste Termo de Referência. 

3.1.2.7 Definir as rotinas de serviços e demais atividades 

necessárias à execu- ção do objeto, e consequente ajuste dos 

níveis de serviços acordados, em comum acordo com o 

CONTRATANTE. 

3.1.3 O Plano de Projeto da Inserção deve ser elaborado pela 

CONTRATADA, e entregue ao CONTRATANTE para validação até o 

15º dia útil após o início da vigência do contrato, contemplando as 

seguintes premissas/atividades para o prazo de 120 dias: 

3.1.3.1 Validar ou atualizar, caso necessário, o Catálogo de Serviços do 

CON TRATANTE, previamente à sua configuração na ferramenta de 

Gestão da CON- TRATADA. 

3.1.3.2 Implantar e adequar a ferramenta de Gestão da 

CONTRATADA, in- cluindo os Gerenciamentos de Incidentes, 

Cumprimento de Requisições, Geren- ciamento de Problema, 

Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço e 

Gerenciamento de Níveis de Serviço, áreas de atendimento, 

assuntos, categorias e demais informações constantes no 

Catálogo de Serviços. 

3.1.3.3 Definir o modelo de registro dos Itens de 

Configuração (IC´s) para formação da Base de Dados do 

Gerenciamento de Configuração (BDGC). 
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3.1.3.4 Definir o modelo de gerenciamento do 

conhecimento (formação da base de conhecimento) a 

ser adotado. 

3.1.3.5 Treinar os servidores do CONTRATANTE 

em todos os módulos da ferramenta para efeitos de 

utilização, acompanhamento, aferição e fiscalização 

dos serviços. 

3.1.3.6 Apresentar Plano para início dos 

atendimentos dos chamados de su- porte técnicos aos 

usuários do CONTRATANTE. 

3.1.3.7 Capacitar da equipe interna da 

CONTRATADA na utilização da Ferra- menta de 

Gestão. 

3.1.3.8 Entregar os manuais de procedimentos para 

abertura de chamados na central de serviços, para 

disseminação aos usuários do CONTRATANTE. 

 

 

4 Vistoria 

 

 

4.1 As empresas interessadas em participar do certame poderão 

realizar vistoria nas de- pendências da sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas para verificar as condi- ções de prestação dos 

serviços, tomar conhecimento de peculiaridades relacionadas ao 

fornecimento e avaliar o grau de complexidade das tarefas a serem 

desenvolvidas. 

4.2 A vistoria poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes 

da data prevista para a abertura da licitação, não sendo admitida, em 
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hipótese alguma, qualquer alegação de desconhecimento, total ou 

parcial, dos serviços a serem prestados, suas peculiaridades e 

complexidade, após a licitação. 

4.3 A Declaração de Vistoria deverá estar devidamente assinada, tanto 

pelo representante do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 

como pelo Responsável Técnico da empresa; 

4.4 A licitante poderá agendar a vistoria junto ao TRE/AL por meio 

do telefone (0XX82) 2122-775 das 13h00 às 17h00, junto à 

Coordenadoria de Infraestrutura de TI; 

4.5 Na vistoria a licitante poderá efetuar medições para subsidiar a 

elaboração de suas propostas e eliminar possíveis omissões, falhas ou 

incompatibilidade das especificações constantes do edital; 

4.6 Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, 

junto com a documentação de habilitação, declaração de que tem 

conhecimento da complexidade, dos aspectos relativos aos serviços e 

demais informações necessárias para a execução do objeto da 

licitação responsabilizando-se pela ocorrência de eventuais prejuízos 

em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação. 

 

 

5 Transferência de Conhecimento e Dados no Término do Contrato 

5.1.1 A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE até 30 

dias após o encer- ramento do contrato toda a base de conhecimento 

registrada dentro da solução de ges- tão do Service Desk, bem 

como, todos os registros dos chamados do período do con- trato. 

5.1.1.1 Os registros devem ser entregues em formato digital; 

5.1.2 A não entrega dessas informações poderá ser considerada pelo 

CONTRATANTE como inexecução parcial do contrato. 
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6 Local e horário de execução dos serviços 

6.1 O serviço deverá ser prestado no Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, localizado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Farol, 

Maceió/AL, CEP 57051-090. 

6.2 O horário de funcionamento da Central de Serviços e os 

atendimentos de 1º e 2º ní- veis será na janela compreendida das 

08h às 18h, de segunda a sexta-feira. 

6.2.1 O atendimento de 2º nível poderá se estender, de forma 

excepcional, até às 20h, sem ônus adicionais para o 

CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses: 

6.2.1.1 Necessidade de Atendimento às Sessões Plenárias ou Eventos do 
TRE/AL; 

6.2.1.2 Necessidade de finalização de cumprimentos de 

requisição ou de resolução de incidentes para usuários 

preferenciais. 

 

 

7 Controle e execução 

7.1 Informações Básicas 
7.1.1 As Ordens de serviços – OS's – representam o planejamento 

das atividades que serão realizadas no período. 

7.1.2 Por se tratar de estimativa, a OS expressa uma mera 

expectativa de execução, e sempre que necessário, independente de 

datas e prazos, o CONTRATANTE deverá emitir OS´s 

complementares para atendimento às necessidades que tenham sido 

mo- dificadas ou repriorizadas além das originadas em 

consequência de situações incertas ou imprevistas. 

7.1.3 Todos os serviços demandados serão objeto de 

acompanhamento e fiscalização mesmo quando executados nas 
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dependências da CONTRATADA; 

7.1.4 Devem compor minimamente uma OS, as seguintes informações: 

7.1.4.1 Especificação da demanda; 

7.1.4.2 Escopo primário do resultado esperado; 

7.1.4.3 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de registros de 
chama dos, atendimento de requisições de serviços e resolução de incidentes; 

7.1.4.4 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de 

Manutenção da Saú- de Operacional; 

7.1.4.5 Estimativa de UST's a serem demandadas para o atendimento 

de cada de manda de melhoria contínua de processos e serviços de TI e 

implementação de mudanças evolutivas na infraestrutura de TI; 

7.1.4.6 Período de execução da OS; 

7.1.4.7 Data de emissão da OS; 

7.1.4.8 Conhecimento e aceite da OS, emitidos pelo preposto da 
CONTRATADA. 

7.1.5 A tabela a seguir detalha as atividades que compõem o 

processo de Emissão de ordem de serviço: 

 

 

Tarefa Objetivo Responsáve
l 

Entrada Saída Descrição 

Avaliar o 
volume
 d
e serviços 

Visa garantir 
que o fiscal 
(requisitante e 
técnico) 
consulte as
 base
s 
históricas         
de 
execução de 
serviços 

Fiscal 
Técnico 
Contrat
o 

 
do 

Base de 
conheciment
o de
 serviço
s executados 

Informações 
de
 execuçã
o de 
 serviços 
levantadas 

Fiscal Técnico do 
contrato faz  o 
levantamento
 de 
informações 
históricas junto  a 
base 
 de 
conhecimento 
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Estimar 
volume para 
próximo 
período 

Estimar 
quantitativ
o UST´s 
necessária
s atender 
o no 
período 

o
 

d
e 

 
par

a 
órgã

o 

Fiscal 
Técnico 
Contrat
o 

 
de 

Informações 
de execução 
de serviços 
levantadas 
com
 a
s 
especificidad
es do período 
de execução 

Quantidade  
de UST's 
estimadas 

O  Fiscal
 Técnico do 
contrato avalia as 
informações de 
execução  de 
serviços 
levantadas, bem
 como  as 
necessidades 
específicas  do 
período e calcula, 
de forma 
estimada, o
 quantitativo de 
UST's. 

Emitir OS Gerar OS para a 
Contratada 

Gestor 
Contrat
o 

do Quantitativo 
de UST's 

Entreg
a OS 

da O
 prepost
o verificará se a 
OS 

   estimadas  proposta está em 
conformidade 
com os
 termo
s 
contratuais,      
bem 
como,   se  
 é 
tecnicamente 
executável.  
 Caso 
detecte  
 alguma 
inconsistência, 
deverá
 apresentar  
ao Gestor 
 do 
Contrato
 par
a reformulação 
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Aceitar 
Ordem
 d
e Serviços 

Formalizar o 
aceite da ordem 
de serviço por 
parte
 d
a 
CONTRATADA 

Preposto da 
Contratada 

OS Validada OS aceita O 
 preposto 
encaminha 
documento 
assinado,   
 com 
acordo, ao Fiscal 
técnico    
 do 
Contrato. 

 

7.2 Dos Recebimentos dos Serviços 
7.2.1 Deve ser iniciado no 1º dia útil posterior a data de encerramento dos 

serviços. 

7.2.2 Como entradas desse processo, temos: 

7.2.2.1.1 OS´s emitidas; 

7.2.2.1.2 Acordo de Nível de Serviços (ANS) vigente; 

7.2.2.1.3 Relatório Mensal de Atividades (RMA), 

composto por:  

7.2.2.1.3.1 Registro dos serviços executados pela 

Central de Serviços; 

7.2.2.1.3.2 Artefatos, em conformidade com a 

metodologia proposta pelo Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), referentes ao 

atendimento de demandas de melhoria contínua de processos 

e serviços de TI e implementação de mudanças evolutivas na 

infraestrutura de TI; 

7.2.2.1.3.3 Relatório resumo de despesas com deslocamento 
para atendimento às localidades externas de esforço 
adicional para demandas de atendi mento à localidade 
externa. 

7.2.2.1.4 Relatórios de desempenho e cumprimento de ANS 
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(RDCNS). 

7.2.3 Como saídas do processo temos: 

7.2.3.1 Relatório de Nível de Serviço (RNS); 

7.2.3.2 Termo de Aceite dos Serviços (TAS). 

7.2.4  Na tabela apresentada a seguir é feito o detalhamento das 

tarefas que compõem o processo: 

 

 

Tarefa Objetivo Responsáve
l 

Entrada Saída Descrição 

 
 
 
Emitir 
relatórios
: RMA 
RDCNS 

 
 
 
 
 
e 

Gerar 
 relatórios que 
apresentem o 
volume   
 de serviços 
executados,
 em termos 
de UST's e os
 níveis 
 de serviços 
alcançados 

 
 
 
 
Prepost
o 
Contrat
o 

 
 
 
 
do 

 
 
 
Dados 
obtido
s 
soluçã
o 
Gestão 

 
 
 
 
d
a 
d
e 

Relatórios 
Mensal
 d
e Atividades 
 e 
Relatório
 d
e 
Desempenho
, 
Cumpriment
o de Nível de 
Serviço  e 
Satisfação 
do usuário 

O preposto levantará 
os volumes
 de serviços 
executados no 
período e
 elaborará 
relatórios 
discriminando as 
atividades e 
respectivos
 volume
s de UST's 

Validar Verificar
 s
e 

os Equipe de Orden
s 
serviço 
RMA 

d
e 
e 

RMA Os fiscais do 
contrato 

volumes de quantitativo
s 

de fiscalização validado confrontarão os 

UST's UST's do contrato  volumes de UST's 
consumidas apresentad

os 
no   consumidas com o 

 RMA estão em   volume estimado nas 
 conformidade   respectivas ordens 

de 
 com o solicitado   serviços.
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 També
m 

 e com os 
serviços 

  verificarão, por meio 

 efetivamente   de solução de gestão 
e 

 entregues pel
a 

  por meio de 
inspeção 

 Contratada   por amostragem, a 
    efetiva execução das 
    atividades 
    relacionadas no 

RMA. 
    Encontrando 
    inconsistências, 
    solicitarão 
    esclarecimentos ou 
    retificação à 
     Contratada. 
 
 
 
 
 

Avaliar 
cumpriment
o de nível 
de serviço 

 
 
 
 
 

Verificar se os 
níveis de 
serviço 
acordados 
foram 
alcançados 

 
 
 
 
 
 
Equipe
 d
e 
fiscalização 
do contrato 

 
 
 
 
 

Acordo de 
Nível
 d
e 
serviço e 
RDCNS 

 
 
 
 
 

Relatório
 d
e Nível
 d
e 
Serviço - 
RMA 

O fiscal do contrato 
confrontará os níveis 
de        qualidade       
e 
disponibilidade de 
serviços reportados 
pela Contratada com 
Acordo de Nível de 
Serviço.
 Poder
á analisar também 
por amostragem. A 
partir dos dados 
obtidos gerará        
o        RNS, 
apresentando a 
pontuação e 
respectivas glosas 
por quebra de ANS. 
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Avaliar RNS 

 
 
 
 
Permitir a 
Contratada 
tomar 
conhecimento 
das quebras de 
ANS e 
respectivas 
glosas 
apuradas, e 
apresentar 
defesa. 

 
 
 
 
 
 
Preposto 
do Contrato 

 
 
 
 
 
 

RNS 

 
 
 
 
 
Defesa e 
solicitação 
de revisão 
do RNS, 
quando 
aplicável 

O preposto avaliará 
as quebras de ANS e 
respectivas         
glosas 
apontadas e 
apresentará as 
defesas cabíveis
 qu
e eventualmente 
impliquem 
 na 
reconsideração do 
apurado, e 
encaminhará a 
solicitação de 
revisão do RNS para 
apreciação da 
equipe de 
fiscalização. 

Emitir 
Termo
 d
e 
Aceite Dos 
Serviços 

Gerar termo de 
aceite
 do
s serviços 
executados 
 no 
período 

Proposto 
do Contrato 

RNS 
aprovado 

Termo de 
Aceite
 do
s Serviços 
emitido 

Tomando por base 
as versões finais do 
RMA e do RNS, o 
preposto da 
Contratada irá emitir 
o Termo de Aceite 
dos Serviços, 
contemplando 
resumo de UST's 
entregues em cada 
grupo de serviços, 
bem como eventuais
 glosa
s 
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     aplicadas a cada 
grupo, e submeter à 
aprovação do 
Contratante 

 
Emitir 
autorização 
de 
faturament
o 

Formalizar  
  o 
aceite 
 do
s serviços 
executados
 pel
a Contratada  
 no 
período e 
pagamento 

 
 
Equipe
 de 
fiscalização 

 
 
Termo
 de 
Aceite dos 
Serviços 

 
 
Autorização 
de 
Faturamento 

Uma vez aprovado o 
termo de aceite de 
serviços, a equipe de 
fiscalização 
autorizará a 
contratada a emissão 
de faturas. 

7.2.5 O processo de recebimento de serviços, será apresentado para a 

validação do volume de UST's consumidos e avaliação do cumprimento 

de nível de serviço, conforme abaixo: 

7.2.5.1 Serviços de Central de Serviços: 

7.2.5.1.1 Compõem os serviços executados pela Central de 

Serviços, relaciona- dos abaixo: 

7.2.5.1.1.1 Registro e classificação de chamados; 

7.2.5.1.1.2 Atendimento de requisição de 

serviço de prioridade normal; 

7.2.5.1.1.3 Atendimento de requisição de 

serviço de prioridade alta  

7.2.5.1.1.4 Resolução de incidente de prioridade 
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baixa; 

7.2.5.1.1.5 Resolução de incidente de 

prioridade média;  

7.2.5.1.1.6 Resolução de incidente de 

prioridade alta;  

7.2.5.1.1.7 Assistência a evento de duração 

de até meio período;  

7.2.5.1.1.8 Assistência a evento de duração 

em período integral;  

7.2.5.1.1.9 Assistência a Sessão Plenária do 

TRE/AL. 

7.2.5.2      O RMA, emitido pela CONTRATADA, apresentará o 

quantitativo de cada um dos serviços executados, relacionados acima, 

extraído da ferramenta de gerenciamento de servi- ços de TI. 

7.2.5.3      O RDCNS apresentará os níveis de qualidade estabelecidos como 
indicadores para os grupos de atividades, conforme Acordo de Nível de Serviços. 

7.2.5.4      Para viabilizar as atividades de fiscalização, tanto de volume de 

serviços reportado no RMA, quanto para níveis de qualidade reportado 

no RDCNS, a CONTRATADA deverá disponibilizar acesso à solução de 

gestão ao CONTRATANTE, que fará uso dessa solução para a validação 

dos quantitativos apresentados, bem como para aferição do nível de 

serviço prestado. 

7.2.6 A aprovação  do  RMA e  avaliação  do  RDCNS  deverá  ocorrer  

em  até  3  (três)  dias úteis,  contados  da  data  de  seu  recebimento  pelo  

CONTRATANTE.  No  mesmo  prazo,  o CONTRATANTE deverá emitir 

o RNS para validação da CONTRATADA. 
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7.2.7 Na hipótese de potencial inconsistência nos relatórios 

apresentados pela CONTRA- TADA, o CONTRATANTE solicitará a 

CONTRATADA o ajuste e/ou correção necessária. A CONTRATADA 

deverá efetuar as correções em até 03 (três) dias úteis ou ainda, neste 

perío- do, apresentar motivos e justificativa para os procedimentos 

adotados. 

7.2.8 Emitido o RNS pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá 

analisar as quebras de ANS e respectivas glosas, apresentando os motivos 

e as justificativas que julgar pertinen- tes em até 2 (dois) dias úteis. O 

CONTRATANTE julgará as razões da CONTRATADA em até 2 (dois) 

dias úteis, a partir do qual apresentará o RNS definitivo à empresa 

CONTRATA- DA para emissão do Termo de Aceito de Serviços (TAS). 

7.2.9 Concluídos os processos de validação de RMA, RDCNS e RNS, 

a CONTRATADA emitirá o TAS, submetendo-o à assinatura do 

CONTRATANTE, que deverá fazê-lo em até 2 (dois) dias úteis, contados 

do recebimento do documento, para devolvê-lo assinado e autori- zar a 

emissão das faturas. 

7.2.10         A CONTRATADA apresentará a fatura, em até 2 (dois) dias úteis 

após a autorização de emissão das faturas ou decisão do 

CONTRATANTE, no caso de ter impetrado justificati- va, para a emissão 

e apresentação das faturas, já descontadas as glosas apresentadas no RNS. 

7.2.11          O pagamento das ordens de serviço se resumirá ao montante 

equivalente às UST's efetivamente executadas e não ao seu valor global 

ou parcial previsto nas OS´s. 

7.3 Do Modelo de Gestão do Contrato 

 

7.3.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993 e da Resolução 
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TRE/AL nº 15.787/2017, serão designados representantes para 

acompanhar e fiscalizar a realização dos serviços da contratação, 

coordenados pelo Gestor do Contrato que deverá anotar em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando 

o que for necessá- rio à regularização de falhas ou defeitos observados; 

7.3.2 As decisões e providências que ultrapassem a competência do 

Gestor do Contrato se- rão encaminhadas à autoridade competente do 

CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante 

disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93; 

7.3.3 O contrato assinado ou a ordem de serviço acompanhada da Nota 

de Empenho cons- tituirão documentos de autorização para a execução 

dos serviços; 

7.3.4 O representante da Administração anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

7.3.5 Cabe à CONTRATADA atender, dentro dos prazos estipulados em 

contrato, quais- quer exigências do Gestor de Contrato, ou de seu 

substituto, inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra 

qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, não implicando a ativi- 

dade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da 

responsabilidade da CONTRATADA, que diz respeito aos danos diretos 

causados ao CONTRATANTE, em relação ao serviço fornecido, inclusive 

perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, 

problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do 

contrato; 

8 Garantia Contratual 
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8.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias uteis após a assinatura do 

Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor do Con- trato, que será liberada de acordo com as 

condições previstas neste termo de referência, cabendo-lhe optar dentre as 

modalidades: caução em dinheiro, títulos de dívida pública, seguro-

garantia ou fiança bancária, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, 

de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

8.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da 

garantia acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por 

cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% 

(dois por cento). 

8.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

Administração a promo- ver a rescisão do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 

8.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 

deverá abranger um período de mais 1 (um) mês após o término da 

vigência contratual. 

8.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

8.3.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do 

contrato e do não adim- plemento das demais obrigações nele 

previstas; 

8.3.2 prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes 

de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

8.3.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pelo 

CONTRATANTE à CONTRA- TADA; 

8.3.4 obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de 

qualquer natureza, não adimplidas pela contratada; 
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8.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica 

Federal em conta específica com correção monetária, em favor do 

CONTRATANTE; 

8.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar 

todos os eventos indicados acima; 

8.6 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua 

vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas 

mesmas condições. 

8.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em 

pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a 

fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data em que for notificada. 

8.8 O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de 

uma ou mais das se- guintes hipóteses: 

8.8.1 caso fortuito ou força maior; 

8.8.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, 

das obrigações contratuais; 

8.8.3 descumprimento das obrigações pela CONTRATADA 

decorrentes de atos ou fatos praticados pelo CONTRATANTE; 

8.8.4 atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE. 

8.9 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 

responsabilidade que não as previstas neste item. 

8.10 Será considerada extinta a garantia: 

8.10.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 

garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante 

termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as 

cláusulas do contrato; 
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8.10.2. no prazo de um mês após o término da vigência, caso o 

CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros. 

9 Da vigência do contrato e do reajuste 

9.1 O período de vigência do Contrato de Prestação de Serviço deverá 

ser de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessi- vos períodos até o 

limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II da Lei 

8.666/1993. 

9.2 O contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos 

preços de mercado e à variação efetiva dos insumos e materiais 

aplicados na prestação dos serviços, obser- vado o interregno 

mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da 

pro- posta ou do orçamento a que essa proposta se referir, ou da 

data do último reajuste, apli- cando-se o Índice de Custos de 

Tecnologia da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ou, na insubsistência deste, 

por outro índice que vier a substituí-lo. 

9.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 

partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do 

contrato. 

9.4 A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços até 

a data da prorroga- ção contratual subsequente. 

 

10 Adequação Orçamentária 

 

 

10.1 Os recursos dessa contratação estão consignados Plano de 

Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e 

Comunicação/2021 – Item 01: Serviços Técnicos Profis- sionais 
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de TI, Proposta orçamentária de 2021, Apoio técnico e 

operacional de TIC Código de classificação da fonte de recurso: 

3390.40.21. 

11 Do pagamento 

 

 

11.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos 

serviços efetivamente executa- dos, em até 10 dias úteis, contados 

a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, 

caso não exista outra pendência que impeça o pagamento. 

11.2 Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei 

nº 9.317/96), será obrigada a informar no corpo da nota fiscal e 

apresentar declaração, na forma do Anexo IV da Instrução 

Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, assinadas 

pelo seu re- presentante legal. 

11.3 O pagamento será feito por meio de depósito na conta-

corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, 

mediante apresentação da respectiva fatura ou nota fiscal do 

fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal do Contrato. 

11.4 Para execução do pagamento de que trata a presente 

Cláusula, a CONTRATADA de- verá apresentar nota fiscal, até o 

dia 25 de cada mês, emitida em nome do Tribunal Regi- onal 

Eleitoral de Alagoas, com descrição completa dos serviços 

executados, indicação do número do contrato e da nota de 

empenho correspondente, além de indicação dos seus dados 

bancários, além de necessária juntada do Relatório Mensal de 

Atividades. 

11.5 Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as 

retenções devidas ao INSS e as dos impostos e contribuições 
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previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012. 

11.6 A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota 

Fiscal/Fatura, apresentar os do- cumentos comprobatórios de 

regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Lici- tação. 

11.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, 

enquanto pendente de liquida- ção qualquer obrigação financeira 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou ina- dimplência 

contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 

natureza. 

11.8 Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o 

pagamento se, no mo mento da aceitação, os serviços prestados 

não estiverem em perfeitas condições e em conformidade com 

as especificações estipuladas. 

 

12 Das Obrigações do Contratante 

 

 

12.1 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações contratuais; 

12.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 

12.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos 

serviços realizados provisoriamente com as especificações constantes 

do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos; 

12.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, 

falhas ou irregulari- dades verificadas no serviço realizado, fixando 

prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

12.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente 

ao serviço, no prazo e forma estabelecidos; 
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12.6 Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de referência e/ou 

outros instrumen- tos adequados, como edital e contrato; 

12.7 Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao 

serviço contratado que venham a ser solicitadas pelos técnicos da 

CONTRATADA; 

12.8 Exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato 

afastamento do ambiente do CONTRATANTE, de qualquer 

profissional ou preposto da CONTRATADA que, por justas razões, 

vier a desmerecer a confiança, embaraçar a fiscalização ou, ainda, que 

ve- nha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o 

exercício das funções que lhe forem delegadas; 

12.9 Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por 

escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução 

do serviço, fixando prazo para a sua corre- ção. 

13 Das Obrigações da Contratada 

 

 

13.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes 

no Termo de Refe- rência e sua proposta, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas de- correntes da boa e 

perfeita execução do objeto; 

13.2 Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, 

acompanhado da respectiva nota fiscal. 

13.3 A CONTRATADA deve relacionar-se com o CONTRATANTE, 

exclusivamente, por meio do gestor do contrato e, preferencialmente, 

por escrito; 

13.4 A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos ao TRE/AL e 

sujeitar-se às orien- tações do gestor do contrato; 
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13.5 Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 dias úteis, 

irregularidades ocor- ridas que impeçam, alterem ou retardem a 

execução do contrato/objeto, efetuando o re- gistro da ocorrência com 

todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimen- to, 

sem prejuízo da análise da administração e das sanções previstas; 

13.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação (Art. 55, XVIII Lei 

8.666/93); 

13.7 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados 

diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei 8.666/93); 

13.8 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhista, 

previdenciário, fiscal e comercial, pelos seguros de acidente e 

quaisquer outros encargos resultantes da presta- ção do serviço, sendo 

que não existirá para o TRE/AL qualquer solidariedade quanto ao 

cumprimento dessas obrigações; 

13.9 A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar e manter atualizados conta 
de e-mail, endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal 
entre as partes; 

13.10  É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato para 

quaisquer operações financeiras; 

13.11 É vedado à CONTRATADA utilizar o nome do CONTRATANTE, 

ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de 

divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, 

anúncios e impressos; 

13.12 É vedado à CONTRATADA reproduzir, divulgar ou utilizar, em 

benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha 

tomado ciência em razão da execução dos serviços sem o 
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consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE; 

13.13 Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades 

inerentes ao serviço a ser executado, não podendo invocar 

posteriormente desconhecimento para cobrança de serviços extras, 

desde que previstos na proposta comercial da CONTRATADA; 

13.14 Indicar o preposto no prazo de 10 (dias) dias úteis, contados a 

partir da assinatura do contrato, para garantir, em todas as questões 

relativas ao cumprimento das obrigações le- gais e administrativas da 

CONTRATADA, a presteza e a agilidade necessária ao proces- so 

decisório. O Preposto deverá reportar-se ao CONTRATANTE, 

quando solicitado por essa, indicando e-mail, endereço, número de 

telefone comercial e celular corporativo, caso disponível. 

13.15 Apresentar Termo de Confidencialidade por parte de seus 

prestadores de serviço en- voldidos diretamente na execução dos 

serviços contratados. 

14 Critérios de Qualificação Técnica Exigidos para a CONTRATADA 

14.1   Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa 

jurídica de direito públi- co ou privado, comprovando que o licitante 

executa ou executou a prestação de serviços técnicos de Suporte 

Remoto e Presencial, de 1º e 2º Níveis, aos Usuários de Tecnologia 

da Informação (TI): 

14.1.1 Capacidade técnica de prestação de serviço 

em um período ininterrupto de um ano, de 

atendimento remoto e suporte técnico, nas 

modalidades remota (web e tele- fônico) e 

presencial num ambiente de pelo menos 200 

(duzentas) estações de traba- lho, com no mínimo 

200 (duzentos) usuários de TIC. 

14.1.2 Capacidade técnica de suporte, em um 
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período ininterrupto de um ano, ao Siste- ma 

Operacional Microsoft Windows 10, Suites de 

Escritório e Soluções de Video- conferência. 

14.1.3 Capacidade de gerenciamento de 

atendimento, em um período ininterrupto de um 

ano, utilizando software de gerenciamento de 

acesso remoto e solução de “Base de 

Conhecimento”, com quantidade de 

registros/eventos igual ou superior a 500 

(quinhentos) por mês. 

14.2 No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a empresa que está 

fornecendo o atestado, o responsável pelo setor encarregado do objeto 

em questão, inclusive telefones de contato, e a especificação dos 

serviços executados. 

14.3 Para a comprovação do período mínimo, será admitido o 

somatório de atestados (mas os períodos concomitantes serão 

computados uma única vez). 

14.4 Somente será aceito atestado expedido após a conclusão do 

contrato, ou se decorrido, no mínimo, um ano do início de sua 

execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo 

inferior. 

14.5 Os atestados apresentados deverão referir-se a serviços prestados 

no âmbito da atividade econômica principal ou secundária 

especificada no contrato social vigente da licitante. 

14.6 O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias 

à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 

foram prestados os serviços. 
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14.7 A comprovação do vínculo de trabalho dos profissionais indicados 

com a licitante deverá ser efetuada quando da assinatura do contrato 

com o TRE/AL. 

 

15 Das Sanções Administrativas 

 

15.1 Disposições Gerais 
 

15.1.1 A CONTRATADA ficará sujeita às 

penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 

8.666/93 em caso de descumprimento de 

quaisquer das cláusulas ou condições do presente 

contrato; 

15.1.2 Conforme o disposto no art. 7º da Lei 

10.520/2002, na hipótese de a CON- TRATADA, 

dentro do prazo de validade de sua proposta, 

deixar de entregar a documentação exigida para o 

certame ou apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento da execução do objeto da 

presente contratação, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução deste 

contrato/objeto, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 

licitar e contratar com a União e, se for o caso, 

será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

neste contrato, e no Edital e das demais 

cominações legais; 

15.1.3 Uma vez iniciados os serviços contratados, a 
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execução incompleta ou em desconformidade 

com as condições avençadas, poderão ser 

aplicadas as seguintes penalidades, resguardados 

os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo 

do disposto nos parágrafos anteriores dessa 

seção: 

15.1.3.1 Advertência; 

15.1.3.2 Multa nas seguintes hipóteses e nas demais 

previstas na seção de penalidades deste Termo de Referência: 

 

15.1.3.2.1 Multa moratória de 0,5% sobre o valor total 

da contratação, por dia de atraso injustificado, 

limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias, 

situação que poderá caracterizar inexecução 

parcial do contrato; 

15.1.3.2.2 Pela caracterização de inexecução parcial do 

objeto contratado, será aplicada multa de até 20% 

do valor global do contrato; 

15.1.3.2.3 Após o 20º dia de atraso, os serviços 

poderão, a critério do CONTRATANTE, não mais 

ser aceitos, configurando-se a inexecução total do 

Contrato, com as consequências previstas em lei e 

neste instrumento; 

15.1.3.2.4 Pela caracterização de inexecução total do 

objeto contratado, será aplicada multa de até 30% 

do valor global do contrato; 

15.1.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação 

e impedimento de contratar com o TRE/AL, por até 02 (dois) 

anos; 
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15.1.3.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a licitante 

vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base na alínea anterior; 

15.1.4 No caso de não-recolhimento do valor da multa, 

dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação 

para o pagamento, a importância será descontada da garantia 

prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA 

ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 

87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% 

(um por cento) ao mês; 

15.1.5 Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas 

nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 

7º da Lei nº 10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão 

publicados resumidamente no Diário Oficial da União; 

15.1.6 De acordo com o artigo 88, da Lei nº 

8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos incisos III e IV do 

artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou aos profissionais que, 

em razão dos contratos regidos pela citada lei; 

15.1.6.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por 

meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.1.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos 

da licitação; 

15.1.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar 

com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados; 
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15.1.7 Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 

87, da Lei n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, 

caberá recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis da data de intimação 

do ato; 

15.1.8 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso 

IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao 

Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de intimação do ato, 

podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação; 

15.1.9 Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o 

item anterior, se- rão informados o nome e a lotação da autoridade que 

aplicou a sanção, bem como daquela competente para decidir sobre o 

recurso; 

15.1.10 O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser 

entregues, mediante recibo, no setor de protocolo do 

CONTRATANTE, localizado na Avenida Aristeu de Andrade. Nº 377 

– Farol, Maceió/AL, CEP: 57051-090, durante o horário de expediente 

deste Regional; 

15.1.11 As penalidades previstas neste Termo de Referência são 

independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de 

multa, cumulativamente, sem preju- ízo de outras medidas cabíveis, 

garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei 8.666/93). 

 

15.2 Tabela de Penalidades 
 

15.2.1 A advertência não é pressuposto para aplicação das 

outras penalidades, se as circunstâncias exigirem 
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punição mais rigorosa. A advertência será aplicada de 

ma- neira preventiva e pedagógica nas infrações de 

menor ofensividade e leves, conforme ilustrado na 

tabela 2 de níveis de gravidade. Essas infrações 

possuem as seguintes características: 

15.2.1.1 Não causam prejuízo à Administração; 

15.2.1.2 A CONTRATADA após a notificação, diligência 

para resolver o pro- blema, fornecer o produto ou executar o 

serviço; e 

15.2.1.3 Nas hipóteses onde há elementos que sugerem que 

a CONTRATADA corrigirá seu procedimento. 

15.2.2 A suspensão temporária de participação em licitação 

e impedimento de contratar com o TRE/AL poderá 

ser aplicada nas hipóteses previstas no Art. 88 da Lei 

nº 8.666/93 e nas seguintes: 

15.2.2.1 Descumprimento reiterado de obrigações fiscais; e 

15.2.2.2 Cometimento de infrações graves, muito graves e 

gravíssimas, consi- derando os prejuízos causados ao 

CONTRATANTE e as circunstâncias no caso concreto. 

15.2.2.3 Na ocorrência de infrações contratuais não 

especificadas na tabela 3, o fiscal/gestor do contrato utilizará 

como critérios o prejuízo causado ao contratan- te e a 

diligência da contratada para solucionar o problema ao 

enquadrá-lo em um dos níveis de criticidade especificados na 

tabela 2. 

15.2.3 A multa poderá ser acumulada com quaisquer outras 

sanções e será aplicada na seguinte forma: 
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Tabela 1: Percentual máximo para as infrações 
 

 
Infração 

Multa 
(%
 sobr
e 
contrato) 

 
o 

 
valor 

 
global 

 
d
o 

1) apresentação de documentação falsa  
 
 
 
Até 30% (trinta por cento) 

2) fraude na execução contratual 

3) comportamento inidôneo 

4) fraude fiscal 

5) inexecução total do contrato 

6) inexecução parcial  
Até 20% (vinte por cento) 

7) descumprimento de obrigação 
contratual 

 

15.2.4 Além dessas, serão aplicadas multas por meio da 

combinação de níveis de gravidade relacionados na Tabela 2 às 

infrações descritas na Tabela 3, sendo o número de multas por 

níveis de gravidade computados para a configuração de 

inexecução parcial e/ou total do contrato; 

15.2.5 Todas as ocorrências contratuais serão registradas pelo 

CONTRATANTE, que notificará a CONTRATADA dos registros. 

Serão atribuídos níveis para as ocorrên- cias, conforme tabela 3; 

15.2.6 Na ocorrência de infrações contratuais não especificadas na 

tabela 3, o fiscal/ gestor do contrato utilizará como critérios o 

prejuízo causado ao contratante e a diligência da CONTRATADA 

para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um dos níveis de 

criticidade especificados na tabela 2; 
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15.2.7 Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA 

apresente justifica- tiva razoável e aceita pelo fiscal do contrato, o 

nível da infração poderá ser desconsi- derado ou inserido em uma 

categoria de menor gravidade; 

 

Tabela 2: Níveis de Gravidade 

 

 
Nível
 d
e 
Gravidade 

Correspondência 
(por ocorrência sobre 
o valor global do 
CONTRATO) 

Ocorrências 

Inexecuçã
o Parcial 

Inexecuçã
o Total 

1 
(menor 
ofensividade
) 

 
0,2%. 

 
7 a 11 

 
12 ou mais 

2 (leve) 0,4%. 6 a 10 11 ou mais 

3 (médio) 0,8%. 5 a 9 10 ou mais 

4 (grave) 1,6%. 4 a 6 7 ou mais 

5 (muito grave) 3,2%. 3 a 4 5 ou mais 

6 (gravíssimo) 4%. 2 3 ou mais 

Tabela 3: Infrações e correspondentes níveis 
 

INFRAÇÃO 

Item Descrição Nível 

1 Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia e 
expresso acordo do CONTRATANTE. 

6 

2 Caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras. 6 

E-mail SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS EMPRESA (0984155)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 624



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
 
 
 

3 Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, 
quaisquer in- formações de que tenha tomado ciência em razão da execução 
dos serviços sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE 

5 

4 Utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em 
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em 
cartões de visita, anúncios e impressos. 

5 

6 Deixar de relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do 
fiscal 

3 

 

 do contrato  

7 Deixar de sujeitar-se à fiscalização do CONTRATANTE, que inclui o 
atendimento às orientações do fiscal do contrato e a prestação dos 
esclarecimentos formulados. 

4 

8 Deixar de responsabilizar-se pelos produtos e materiais utilizados na 
contratação, as- sim como substituir imediatamente qualquer material que 
não atenda aos critérios es- pecificados neste termo. 

6 

9 Deixar de zelar pelas instalações do CONTRATANTE 3 

10 Deixar de responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos 
pelos seus empregados quando em serviço. 

6 

11 Deixar de responsabilizar-se pelos encargos trabalhista, fiscal e comercial, 
pelos se- guros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da 
prestação do serviço. 

6 

12 Deixar de observar rigorosamente as normas regulamentadoras de 
segurança do tra- balho. 

6 

13 Deixar de manter nas dependências do CONTRATANTE, os funcionários 
identifica- dos e uniformizados de maneira condizente com o serviço, 
observando ainda as nor- mas internas e de segurança. 

2 

14 Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, todas as 
condições de habilitação e qualificação que permitiram sua contratação 

6 
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15 Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e 
telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes. 

2 

16 Deixar de responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus 
prestado- res de serviço e por quaisquer prejuízos que sejam causados à 
CONTRATANTE e a terceiros. 

6 

17 Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas as documentações 
determinadas pelo fiscal do contrato para efeitos de atestar os serviços e 
comprovar regularizações. 

4 

18 Deixar de assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 
necessárias para o atendimento dos prestadores de serviço acidentados ou 
com mal súbito. 

6 

19 Deixar de relatar à CONTRATANTE toda e quaisquer irregularidades 
ocorridas, que impeça, altere ou retarde a execução do contrato, efetuando 
o registro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias a 
seu esclarecimento. 

5 

20 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a 
execução do objeto. 

5 

21 Recusar fornecimento determinado pela fiscalização sem motivo justificado. 3 

22 Retirar das dependências do TRE/AL quaisquer equipamentos ou materiais 
de consu mo sem autorização prévia. 

3 

23 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 6 

 

 

Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA apresente justificativa razoável e 

aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsiderado ou inserido em 

uma categoria de menor gravidade. 
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E-mail SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS EMPRESA (0984155)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 627



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
 
 
 

                                                               ANEXO I-A 
 
                                                CATÁLOGO DE SERVIÇOS 
 
 

(*) para fins de faturamento as tarefas de presente catálogo (Anexo I - Catálogo de Serviços) só podem ser consideradas para quando 

concluídas integralmente. 

(**) deve a contratada, antes de realizar o faturamento, em condição preliminar ao Relatório Mensal de Atividades, enviar informe 

que estabeleça correlação entre os serviços do presente catálogo e as tarefas previstas no Item 2.7.4 para conferência e atesto 

preliminar por parte da fiscalização contratual. 

Incidentes e Problemas 
Usuário Comum 

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade 

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Média Baixo Baixa 

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Média Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Média Médio Média 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Baixa Baixo Baixa 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Média Médio Média 

Correio Eletrônico 
Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de 
correio compartilhadas Média Médio Média 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Médio Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver tablets Baixa Baixo Baixa 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Médio Alta 
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Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver impressora Média Baixo Baixa 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Baixa Baixo Baixa 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver scanner Média Baixo Baixa 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Média Baixo Baixa 

Usuários e grupos Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Baixo Média 

 

Incidentes e Problemas 
Usuário Preferencial 

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade 

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Alta Baixo Média 

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Alta Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Alta Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Alta Baixo Média 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Alta Médio Alta 

Correio Eletrônico 
Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio com- 
partilhadas Alta Médio Alta 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Alto Alta 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos Falha, analisar e resolver tablets Alta Baixo Média 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Alto Alta 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver impressora Alta Médio Alta 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Alta Baixo Média 
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Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver scanner Alta Baixo Média 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Alta Médio Alta 

Usuários e grupos 
Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Médio Alta 

 

Requisições de Serviço 

 
Categoria da Atividade 

 
Detalhamento de Atividades Técnicas 

Prioridade 

Usuário Co- 
mum 

Usuário Prefe- 
rencial 

Acesso de rede e dados Configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta 

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a rede wireless Normal Alta 

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a dados (arquivos e pastas) Normal Alta 

Acesso de rede e dados Orientar usuários quanto ao acesso de rede e dados Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar sistemas desenvolvidos Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos de escritórios Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Orientar usuários quanto ao uso de aplicativos e aplicações Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar antivírus Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos diversos Normal Alta 

Correio Eletrônico Orientar usuários quanto ao uso e funcionalidades do correio eletrônico Normal Alta 

Correio Eletrônico 
Configurar e disponibilizar caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio 
compartilhadas 

Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar certificados digitais Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Eliminar dados de estação de trabalho utilizando ferramenta forense Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar estação de trabalho Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Configurar e disponibilizar evento online em aplicativo de videoconferência Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar agente de monitoramento Normal Alta 
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Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar impressora Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar scanner Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar sistemas operacionais Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar tablets Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Orientar Usuários quanto ao uso dos Equipamentos Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Remanejar ou remover equipamentos Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Emitir laudo de equipamento Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Teste de periférico Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Acionar garantia de equipamento Normal Alta 

Usuários e grupos Orientar Usuários quanto ao uso e funcionalidades de listas de distribuição e perfis Normal Alta 

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar perfil de usuários e grupos no AD Normal Alta 

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar senha Normal Alta 

Assistência proativa Visita Técnica Alta Alta 

 

Eventos 
Categoria da Atividade Tarefa 

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração de até meio período 

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração em período integral 

Apoio a Eventos Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL 

 

15.2.8 Esse catálogo contém somente as atividades nas quais a CONTRATADA realizará as suas atividades no Serviço de 

Atendimento ao Usuário. As outras atividades relativas aos outros setores da STI não estão elencadas neste catálogo. 

15.2.9 As alterações no catálogo de serviço e nos critérios de priorização serão efetivadas mediante apostilamento do contrato. 

15.2.10 As prioridades das Requisições de Serviço serão dadas a partir do perfil do usuário e do tempo que o chamado está 
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aberto sem resolução. 

15.2.11 Os critérios de Prioridade refletidos no Catálogo de Serviços são: 

 

 Impacto 

Alto Médio Baixo 

U
rg

ê
n

ci
a

 A
lt

o
 

Prioridade alta Prioridade alta Prioridade média 

M
é

d
ia

 
Prioridade alta Prioridade média Prioridade baixa 
B

a
ix

a
 

Prioridade média Prioridade baixa Prioridade baixa 

Tabela de Classificação de Prioridade de Incidentes 

 

 

15.2.12 O impacto e a urgência são os dois critérios básicos para a classificação de Incidentes; 
15.2.13 Impacto – Classifica importância dos efeitos que determinado incidente, problema ou mudança podem vir a surtir no 
negócio. 

15.2.13.1 Alto – Pode afetar significativamente o negócio da instituição. 

15.2.13.2 Médio – Pode afetar moderadamente o negócio da instituição. 

15.2.13.3 Baixo – Pode afetar minimamente o negócio da instituição. 

15.2.14 Urgência – Determina quanto tempo a permanência de determinado incidente, problema ou mudança poder impactar 

significativamente o negócio. 

15.2.14.1 Alta – Sugere a tomada de ação no menor tempo possível para restabelecimento dos serviços. 
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15.2.14.2 Média – Sugere a tomada de ação de forma programada a fim de garantir que esta não mude seu estado para 

Alta. 

15.2.14.3 Baixa – Pode ser previamente programada ou conforme disponibilidade. 
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                                      ANEXO I-B 
 

                                                                  SOFTWARES 
 

 

LICENÇAS DE VEEAM BACKUP & REPLICATION 
 

PRODUTO QUANTIDADE 

Veeam Backup & Replication versão 10 ou superior 8 

 

LICENÇAS DE VMWARE VSPHERE 
 

PRODUTO QUANTIDADE 

Vmware vCenter Standard 02 

Vmware vSphere Enterprise Plus 22 

 

 

 

LICENÇAS TREND MICRO (ANTIVIRUS) 
 

PRODUTO QUANTIDADE 

Trend Micro Officescan 500 

 

LICENÇAS DIVERSAS 
 

SOFTWARE QUANTIDADE DE LICENÇAS 

OFFICE 365 50 

 

LICENÇAS WINDOWS 
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PRODUTO QUANTIDADE 

WINDOWS SERVER DATACENTER 10 

WINDOWS CALS 700 

 
 

LINUX 

 

 

PRODUTO QUANTIDADE DE VMs 

Redhat ou distribuição derivada 20 

Ubuntu ou distribuição derivada 20 
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                                                                       ANEXO I-C 
 

                                                              LISTA DE SISTEMA 
 

 

Nome do Sistema Informações 

SEI – Sistema Eletrônico de Informações https://sei.tre-al.jus.br 

Sistema de Chamados Sistema Interno de Controle de Chamados 
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ANEXO I-D 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Eu,       , inscrito(a) sob 

RG n.º    e CPF n.º     , colaborador 

da empresa    , estabelecida no  endereço 

  ,      inscrita      no      CNPJ/MF      com      o      n.º 

  , em razão da execução das atividades previstas do contrato TRE/AL nº 

  , tomei conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL e aceito as regras, condições e obrigações constantes no 

presente Termo. 

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção 

às informações restritas de propriedade exclusiva do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro 

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas, projetos, 

especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, 

fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, 

processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de 

revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções 

e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros. 

3. Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência 

formal e expressa do TRE/AL, das informações restritas reveladas. 

4. Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores, 

consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos 

nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços ao TRE/AL, 

devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas 

reveladas. 

5. Obrigo-me, perante o TRE/AL, informar imediatamente qualquer violação das regras de sigilo 

estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da 

existência de dolo. 

6. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data 

da assinatura de contrato entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL e a 
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_________________________________________________. 

 

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, assino-o. 

 

Maceió,   de   de 20  . 

 

Assinatura:    
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ANEXO I-E 

 

TERMO DE VISTORIA 

 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 

 

 
Declaramos, para  fins  de  participação  no  pregão  TRE/AL nº  ,  que  a  empresa 

  , devidamente representada pelo  Sr. 

  , CPF nº  , 

realizou vistoria técnica junto a este Tribunal Regional Eleitora de Alagoas, tomando conhecimento 

sobre o local onde deverão ser realizados os serviços contratados, como Centro de Processamento de 

Dados; sobre os subsistemas de controle e operação das salas do CPD que hospedam os sistemas críticos 

do TRE/AL; os modelos de equipamentos utilizados pelo TRE/AL; a topologia de rede local do TRE/AL; 

os softwares de monitoramento e controle de ciclo de vida de chamados. 

 

Maceió,          de   de 20        . 
 

 

 

 
Representante da licitante 

 

 

 

 
Representante do TRE/AL 
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ANEXO I-F 

 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 

 

AO Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas– PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/20YY 
 

Dados da Empresa 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço Eletrônico (e-mail): 
Tel/Fax: 
Endereço: 
Banco: Agência: C/C: 

 

Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Contrato 
Nome: 
Função: 
CPF: 
Telefone/Fax: 
Endereço Eletrônico (e-mail): 

 

 

Item Descrição Valor Unitário 

(R$) 

Quantidade        Valor            

total (R$) 

1 Unidade de Serviço Técnico - 

UST 

 
3.890 

 

 

 

Obs 1. – Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como 

impostos, taxas, fretes, garantias, serviços de instalação, salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, 

bem como quaisquer outros aplicáveis. 

Obs.  2  –  Declaramos  de  que  a  empresa  possui  todos  os  requisitos  exigidos  no  edital  e  no  termo  de 
referência para o cumprimento do objeto contratual. 
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AANNEEXXOO  IIII 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

                 MODELO DE  DECLARAÇÃO  ASSUMINDO  TODOS OS ÔNUS  

       PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 

 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº   , sediada na
 Rua  __________________, Fone: (    )    Fax:  (    ) 
 , 
endereço eletrônico:   , declara, sob as penas da lei, que 
assume todos os ônus da não execução da vistoria, e que não efetuará 
reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos 
serviços. 

 

 

 

 

Maceió,  de  de 2021. 
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ANEXO IV 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 

 
Contrato nº XX/2021 

Processo nº 0006398-24.2021.6.02.8000 
 

MINUTA 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SUPORTE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO - TI, POR MEIO DE UNIDADES 
DE SERVIÇO TÉCNICO – USTs, CELEBRADO 
COM A EMPRESA _________. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-
38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, 
portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa __________, 
situada na _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da C.I 
nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua 
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de 
conservação das urnas eletrônicas, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no 
Decreto nº 10.024/2019, e no Edital do Pregão Eletrônico nº 69/2021, devendo ser 
observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto nº 
10.024/2019, pelo Decreto nº 7.174/2010, sendo-lhe aplicada, subsidiariamente, a 
Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), ficando os contratantes 
sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam 
compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da 
Lei Federal n° 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de 
direito privado. Além da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 
15.787, de 15/02/2017, sobre Norma de Contratação, disponível no site www.tre-
al.gov.br, seguindo o caminho: Informações Gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
Este contrato tem por objeto a 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 
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Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/ AL, conforme as exigências contidas neste 
contrato e no Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 69/2021. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 
 O valor total estimado para este contrato é de R$ XX (XXXX), considerando a 
estimativa de 3.890 (três mil e oitocentos e noventa) UST (Unidade de Serviço 
Técnico) para o período de vigência de 12 (doze) meses. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor unitário da UST é de R$ XX (XXXX). 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente 
executados, em até 10 dias úteis, contados a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela, caso não exista outra pendência que impeça o 
pagamento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 
9.317/96), será obrigada a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, 
na forma do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas 
vias, assinadas pelo seu representante legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O pagamento será feito por meio de depósito na conta-
corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da 
respectiva fatura ou nota fiscal do fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal 
do Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Para execução do pagamento de que trata a presente 
Cláusula, a CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, até o dia 25 de cada mês, 
emitida em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com descrição completa 
dos serviços executados, indicação do número do contrato e da nota de empenho 
correspondente, além de indicação dos seus dados bancários, além de necessária 
juntada do Relatório Mensal de Atividades. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as 
retenções devidas ao INSS e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução 
Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota Fiscal/Fatura, 
apresentar os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, 
exigidos no Edital de Licitação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
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PARÁGRAFO NONO - 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% 
 
PARÁGRAFO DEZ -  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o 
pagamento se, no momento da aceitação, os serviços prestados não estiverem em 
perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas. 
  
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2021, relativos ao PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissadas pela Nota de Empenho n° XX de XXXX de XXXX de XXXX, no valor 
correspondente à R$ XX(XXXX). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto;  
b) Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal; 
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c) Relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do gestor do 
contrato e, preferencialmente, por escrito;  
 
d) Prestar esclarecimentos ao TRE/AL e sujeitar-se às orientações do gestor do 
contrato;  
 
e) Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 dias úteis, irregularidades 
ocorridas que impeçam, alterem ou retardem a execução do contrato/objeto, 
efetuando o registro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias 
a seu esclarecimento, sem prejuízo da análise da administração e das sanções 
previstas;  
 
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação (Art. 55, XVIII Lei 8.666/93);  
 
g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei 
8.666/93);  
 
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhista, previdenciário, fiscal e comercial, 
pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da prestação do 
serviço, sendo que não existirá para o TRE/AL qualquer solidariedade quanto ao 
cumprimento dessas obrigações;  
 
i) Disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e telefones 
comerciais para fins de comunicação formal entre as partes;  
 
j) Não caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras;  
 
k) Utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em 
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de 
visita, anúncios e impressos;  
 
l) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 
informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços sem o 
consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE; 
 
m) Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes ao 
serviço a ser executado, não podendo invocar posteriormente desconhecimento para 
cobrança de serviços extras, desde que previstos na proposta comercial da 
CONTRATADA;  
 
n) Indicar o preposto no prazo de 10 (dias) dias úteis, contados a partir da assinatura 
do contrato, para garantir, em todas as questões relativas ao cumprimento das 
obrigações legais e administrativas da CONTRATADA, a presteza e a agilidade 
necessária ao processo decisório. O Preposto deverá reportar-se ao CONTRATANTE, 
quando solicitado por essa, indicando e-mail, endereço, número de telefone 
comercial e celular corporativo, caso disponível. 
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o) Apresentar Termo de Confidencialidade por parte de seus prestadores de serviço 
envoldidos diretamente na execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços objeto do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do 
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou 
juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto 
no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova 
redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 
a) Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais;  
 
b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
 
c) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços realizados 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins 
de aceitação e recebimentos;  
 
d) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no serviço realizado, fixando prazo para que seja 
substituído, reparado ou corrigido;  
 
e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao serviço, no prazo 
e forma estabelecidos;  
 
f) Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de referência e/ou outros 
instrumentos adequados, como edital e contrato;  
 
g) Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao serviço contratado 
que venham a ser solicitadas pelos técnicos da CONTRATADA;  
 
h) Exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato afastamento do ambiente 
do CONTRATANTE, de qualquer profissional ou preposto da CONTRATADA que, por 
justas razões, vier a desmerecer a confiança, embaraçar a fiscalização ou, ainda, que 
venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das 
funções que lhe forem delegadas;  
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i) Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de 
eventuais imperfeições no curso de execução do serviço, fixando prazo para a sua 
correção. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 
 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite 
de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses, a 
contar da data de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se 
referir, ou da data do último reajuste, aplicando-se o Índice de Custos de Tecnologia 
da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ou, 
na insubsistência deste, por outro índice que vier a substituí-lo. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
   
 A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002 
e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente edital. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na 
hipótese de a CONTRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de 
entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução do objeto da presente contratação, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução deste contrato/objeto, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e, se for o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, e no Edital e 
das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução 
incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, poderão ser 
aplicadas as seguintes penalidades, resguardados os procedimentos legais 
pertinentes, sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores dessa seção: 
 
a) Advertência; 

 
b) Multa nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de penalidades do 
Termo de Referência (Anexo I) do Edital do PE nº 69/2021: 

 
b.1) Multa moratória de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia de atraso 
injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias, situação que poderá 
caracterizar inexecução parcial do contrato; 
 
b.2) Multa de até 20% do valor global do contrato, pela caracterização de 
inexecução parcial do objeto contratado;  
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b.2.1) Após o 20º dia de atraso, os serviços poderão, a critério do 
CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do 
Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento;  

 
b.3) Multa de até 30% do valor global do contrato, pela caracterização de 
inexecução total do objeto contratado; 
 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos; e  
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
alínea anterior.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 
5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância 
será descontada da garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a 
CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da 
Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas 
nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 
10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas 
as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA 
ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:  
 

1) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;  

 
2) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 
 

3) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, 
da Lei n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo 
de 05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, 
do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a contar da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação. 
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PARÁGRAFO OITAVO - Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o 
item anterior, serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a 
sanção, bem como daquela competente para decidir sobre o recurso. 
 
PARÁGRAFO NONO -  O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser 
entregues, mediante recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado na  
Avenida Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, nos dias 
úteis, durante o horário normal de expediente deste Regional.  
 
PARÁGRAFO DEZ -  As penalidades previstas neste Edital são independentes entre 
si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei 
8.666/93). 
 
PARÁGRAFO ONZE -  No item 15.2 (Tabela de Penalidades) do Anexo I (Termo de 
Referência) do Edital do PE nº 69/2021, constam outras disposições sobre a aplicação 
das sanções administrativas, tais como, o percentual máximo para as infrações, os 
níveis de gravidade, e a discriminação das infrações e seus correspondentes níveis. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
  
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
Contratada, fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, 
até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 
DE PREÇOS DA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do 
Edital do Pregão Eletrônico n° 69/2021 e às estipulações da proposta de preços da 
Contratada (evento SEI nº XXXX). 
 
CLÁUSULA QUINZE– DO ANEXO 
  

O termo do ANEXO I do Edital do certame licitatório passará a compor o Anexo 
deste Contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA GARANTIA 
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  A CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 
Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste 
termo de referência, cabendo-lhe optar dentre as modalidades: caução em dinheiro, 
títulos de dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no 
art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do 
valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 
Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 
78 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade 
escolhida, deverá abranger um período de mais 1 (um) mês após o término da 
vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade 
escolhida, o pagamento de: 
 

e) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

f) prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 

g) multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;  
h) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada;’ 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa 
Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor do 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se 
contemplar todos os eventos indicados acima 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de 
sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em 
pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva 
reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for 
notificada. 
 
PARÁGRAFO NONO - O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de 
uma ou mais das seguintes hipóteses: 
 

e) caso fortuito ou força maior;  
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f) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 
contratuais;  

g) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou 
fatos praticados pelo CONTRATANTE;  

h) atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 
responsabilidade que não as previstas neste item. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Será considerada extinta a garantia: 
 

c) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada 
de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a 
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

d) no prazo de um mês após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não 
comunique a ocorrência de sinistros. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 

 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas 
abaixo: 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 

 
 
  Pelo TRE/AL  
                Desembargador Otávio Leão Praxedes 

    Presidente do TRE/AL 
 
 
  Pela Empresa         
              Representante da empresa 
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14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00069/2021-000

1 - Itens da Licitação

1 - Prestação de serviços de informática

Descrição Detalhada: 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,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Sim

Quantidade Total: 1

Valor Total (R$): 827.597,50

Tratamento Diferenciado:

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (1)

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00069/2021-000 UASG 70011 (1/1)22/11/2021  13:44
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br> 
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 06/12/2021 03:20 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] Pregão Eletrônico nº 69/2021 {01}

 
 

From: Graziela Marise Curado de Oliveira <graziela.oliveira@qualificarti.com.br>
 To: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>

 Cc: DC_Comercial <comercial@qualificarti.com.br>
 Date: Mon, 6 Dec 2021 12:57:40 +0000

 Subject: [slc] Pregão Eletrônico nº 69/2021 {01}
  

Prezados(as), integrantes da Comissão de Licitações bom dia!
 
Em conformidade com o item 14.5 do edital é o presente para solicitar os seguintes esclarecimentos
 
Esclarecimento 1 - Existe contrato semelhante ao licitado? Se posi�vo, qual o valor do contrato? E qual a
quan�dade de profissionais alocados? 
 
Esclarecimento 2 - O preposto pode ser um dos profissionais do contrato?
 
Esclarecimento 3 - Em conformidade com o item 1.2 do edital, da vistoria, entendemos que devido a
pandemia, podemos agendar a visita técnica virtual, por quaisquer meios, tais como (googleMeat, teams,
zoop,etc...). Está correto nosso entendimento? Se posi�vo, seria possível agendar a vistoria para o dia
08/12?
 
Esclarecimento 4 - As empresas de tecnologia que possuem bene�cio de desoneração da folha de
pagamento com a contribuição previdenciária calculada sobre a receita bruta (4,5%) e não sobre a folha
de pagamento (20%) até 31/12/2021. Nosso entendimento é de que as empresas devem cotar os seus
preços com base nos impostos vigentes no momento do certame e caso o eventual bene�cio
(desoneração) não seja renovado será caracterizado um fato para solicitação de reequilíbrio econômico do
contrato. Está correto nosso entendimento? 

Esclarecimento 5 – A Contratante fornecerá sala, instalações e equipamentos necessário para execução
dos serviços. Está correto nosso entendimento? 

Esclarecimento 6 - Existe so�ware de abertura de chamados? Quem será responsável pelo fornecimento?
 
Esclarecimento 7 - Os serviços (Central de Serviços e os atendimentos de 1º e 2º nível) serão prestados na
sede do Tribunal, conforme item 6 do TR, há possibilidade de prestação de serviço remoto? 
 
Esclarecimento 8 - Qual a quan�dade de chamados atendidos por cada �po de equipe?
 
 
Desde já agradecemos.
 
 
Atenciosamente,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
Senhor Coordenador,
 
As empresas Pisontec Comércio e Serviços em

Tecnologia da Informação EIRELI  e Qualificarti, solicitam os
esclarecimentos contidos nos eventos 0984155 e 0984159,
respectivamente, referentes ao Pregão Eletrônico n.º 69/2021.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 06/12/2021, às 16:07, 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
0984161 e o código CRC 5EA21BAC.

0006398-24.2021.6.02.8000 0984161v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
À PREG
 
Sr. Pregoeio,
 
Em atenção do Despacho PREG 0984161, com

respeito ao pedido de esclarecimento contidos nos
eventos 0984155 e 0984159, respectivamente, seguem as
respostas:

 
I. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza,

própria do TRE/AL;
II. Itens de reposição de hardware que de propriedade do TRE/AL

são de responsabilidade deste Regional;
III. Desde que atendidos os parâmetros do Termo de Referência,

salvo o nível 2, os serviços podem ser remotos;
IV. Fora do Escopo Técnico desta unidade de TI;
V. Fora do Escopo Técnico desta unidade de TI.

 
 

1. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza,
própria do TRE/AL;

2. Fora do Escopo Técnico desta unidade de TI. Todavia, esta
unidade técnica, não tem oposição;

3. Dia 08/12 é feriado neste Regional, sugere-se dia 07/12 às 14 ou
15 horas para realização da visita;

4. Fora do Escopo Técnico desta unidade de TI;
5. O TRE/AL fornecerá ambiente e meio de atendimento básico
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(mesa, computador, telefone/ramal, impressora, bancada para
realização de teste);

6. O TRE/AL usa ferramenta de Controle de Chamados de
desenvolvimento próprio;

7. Desde que atendidos os parâmetros do Termo de Referência,
salvo o nível 2, os serviços podem ser remotos;

8. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza,
própria do TRE/AL.

 
Atenciosamente.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 06/12/2021, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984213 e o código CRC 8C83F2FA.

0006398-24.2021.6.02.8000 0984213v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
Senhor Secretário,
 
As empresas Pisontec Comércio e Serviços em

Tecnologia da Informação EIRELI  e Qualificarti, solicitam os
esclarecimentos contidos nos eventos 0984155 e 0984159,
especificamente quanto aos itens IV e V; 2 e 4, conforme Despacho
COINF (0984213).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 06/12/2021, 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
0984242 e o código CRC E5AFBC30.

0006398-24.2021.6.02.8000 0984242v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
Ao Senhor Pregoeiro e ao Sr. Coordenador de

Infraestrutura
 
No que respeita aos pedidos de esclarecimentos

referenciados no Despacho COINF 0984213, temos a destacar
que a concepção do formato da contratação coube à STI, de
tal forma que as informações quanto ao esclarcimento do item
IV do doc. 0984155, e do item 2 do doc. 0984159 podem ser
repassados por aquela Unidade, em face do formato eleito
para a contratação.

Quanto ao pedido de esclarecimento sobre o valor
estimado do contrato - item V do doc. 0984155, deve-se
observar que essa informação consta do item 8.3.1 do Edital
do PE 69/2021 (doc. 0976627):

8.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é R$
827.597,50 (oitocentos e
vinte e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e
cinquenta centavos), que,
de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

Por fim, quanto ao pedido de esclarecimento 4 do
d o c . 0984159, questão semellhante fora submetida à
apreciação da COFIN (doc. 0980815), no entanto, deve ficar
registrato que as condições para a apresentação da proposta
estão previstas no item 6 e, quanto ao preço, o que indicado
no item 15, ambos do Edital do PE 69/2021.

Nesse último ponto, considerando que o Despacho
COFIN 0980891, solicito ao Sr. Coordenador Orçamentário e
Financeiro avaliar a possibilidade de que a questão seja
também avaliada pela SPPAC.
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Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/12/2021, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984281 e o código CRC E85CFEE9.

0006398-24.2021.6.02.8000 0984281v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (0984281), registro que

a manifestação da SPPAC já ocorrera através do evento
(0982064).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/12/2021, às 17:34, 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
0984334 e o código CRC A2E0A111.
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
À PREG
 
Sr. Pregoeio,
 
Em atenção do Despacho GSAD 0984281, com

respeito ao pedido de esclarecimento contidos nos
eventos 0984155 e 0984159, respectivamente, seguem as
respostas:

 
IV - Prejudicada. Não foi identificado questionamento objetivo.
 
2.  No entender desta unidade técnica de TI, não há óbice.
 

Atenciosamente.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 06/12/2021, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984349 e o código CRC 0AB73330.
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
Ciente do Despacho COFIN 0984334, devolvo os

autos ao Sr. Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/12/2021, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984351 e o código CRC 08EF9084.
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Esclarecimento 06/12/2021 17:56:29
 
1) A EMPRESA PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI , solicita os seguintes
esclarecimentos: ..."I – O serviço está sendo executado ou já foi em algum momento? Se a reposta for positiva: a) qual
empresa é ou foi responsável? b) Quantos profissionais atuam atualmente no serviço? II - Será necessário fornecimentos de
peças e/ou materiais ou softwares? III - O serviço poderá ser executado remotamente? IV – A apresentação de Profissionais
Certificados integrantes no quadro de funcionários da Licitante, deve ser realizada apenas no ato da assinatura do contrato,
sendo aceitos profissionais certificados cuja contratação se dê por prestação de serviço, sem vínculo trabalhista com a
Licitante. V – Qual o valor estimado? ..." A EMPRESA QUALIFICARTI SOLICITA OS SEGUINTE ESCLARECIMENTOS:
..."Esclarecimento 1 - Existe contrato semelhante ao licitado? Se positivo, qual o valor do contrato? E qual a quantidade de
profissionais alocados? Esclarecimento 2 - O preposto pode ser um dos profissionais do contrato? Esclarecimento 3 - Em
conformidade com o item 1.2 do edital, da vistoria, entendemos que devido a pandemia, podemos agendar a visita técnica
virtual, por quaisquer meios, tais como (googleMeat, teams, zoop,etc...). Está correto nosso entendimento? Se positivo,
seria possível agendar a vistoria para o dia 08/12? Esclarecimento 4 - As empresas de tecnologia que possuem benefício de
desoneração da folha de pagamento com a contribuição previdenciária calculada sobre a receita bruta (4,5%) e não sobre a
folha de pagamento (20%) até 31/12/2021. Nosso entendimento é de que as empresas devem cotar os seus preços com
base nos impostos vigentes no momento do certame e caso o eventual benefício (desoneração) não seja renovado será
caracterizado um fato para solicitação de reequilíbrio econômico do contrato. Está correto nosso entendimento?
Esclarecimento 5 – A Contratante fornecerá sala, instalações e equipamentos necessário para execução dos serviços. Está
correto nosso entendimento? Esclarecimento 6 - Existe software de abertura de chamados? Quem será responsável pelo
fornecimento? Esclarecimento 7 - Os serviços (Central de Serviços e os atendimentos de 1º e 2º nível) serão prestados na
sede do Tribunal, conforme item 6 do TR, há possibilidade de prestação de serviço remoto? Esclarecimento 8 - Qual a
quantidade de chamados atendidos por cada tipo de equipe? ..."

 
Fechar
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Resposta 06/12/2021 17:56:29
 
1) RESPOSTA DA UNIDADE DE TI: ...´ I. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza, própria do TRE/AL;
II. Itens de reposição de hardware que de propriedade do TRE/AL são de responsabilidade deste Regional; III. Desde que
atendidos os parâmetros do Termo de Referência, salvo o nível 2, os serviços podem ser remotos; IV. Fora do Escopo
Técnico desta unidade de TI; V. Fora do Escopo Técnico desta unidade de TI. 1.Prejudicada. Trata-se de primeira
contratação, desta natureza, própria do TRE/AL; 2. Fora do Escopo Técnico desta unidade de TI. Todavia, esta unidade
técnica, não tem oposição; 3. Dia 08/12 é feriado neste Regional, sugere-se dia 07/12 às 14 ou 15 horas para realização da
visita; 4. Fora do Escopo Técnico desta unidade de TI; 5. O TRE/AL fornecerá ambiente e meio de atendimento básico
(mesa, computador, telefone/ramal, impressora, bancada para realização de teste); 6. O TRE/AL usa ferramenta de Controle
de Chamados de desenvolvimento próprio; 7. Desde que atendidos os parâmetros do Termo de Referência, salvo o nível 2,
os serviços podem ser remotos; 8. Prejudicada. Trata-se de primeira contratação, desta natureza, própria do TRE/AL. ..." 2.
RESPOSTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: ..."No que respeita aos pedidos de esclarecimentos referenciados no
Despacho COINF 0984213, temos a destacar que a concepção do formato da contratação coube à STI, de tal forma que as
informações quanto ao esclarcimento do item IV do doc. 0984155, e do item 2 do doc. 0984159 podem ser repassados por
aquela Unidade, em face do formato eleito para a contratação. Quanto ao pedido de esclarecimento sobre o valor estimado
do contrato - item V do doc. 0984155, deve-se observar que essa informação consta do item 8.3.1 do Edital do PE 69/2021
(doc. 0976627): 8.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é R$ 827.597,50 (oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos
e noventa e sete reais e cinquenta centavos), que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores. Por fim, quanto ao pedido de esclarecimento 4 do doc. 0984159, questão
semellhante fora submetida à apreciação da COFIN (doc. 0980815), no entanto, deve ficar registrato que as condições para
a apresentação da proposta estão previstas no item 6 e, quanto ao preço, o que indicado no item 15, ambos do Edital do PE
69/2021. Nesse último ponto, considerando que o Despacho COFIN 0980891, solicito ao Sr. Coordenador Orçamentário e
Financeiro avaliar a possibilidade de que a questão seja também avaliada pela SPPAC. ..." 3) RESPOSTA DA UNIDADE
FINANCEIRA: ..."Diante do despacho GSAD (0984281), registro que a manifestação da SPPAC já ocorrera através do evento
(0982064): 14) As empresas licitantes que forem beneficiadas por leis de incentivos fiscais, como é o caso da lei
12.546/2011 que trata da desoneração da folha de pagamento, poderão usufruir destes benefícios para participação da
licitação e, não obrigatoriamente deverão cotar os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e tributários, constantes na
planilha modelo, considerando sua realidade fiscal e tendo em vista o princípio da economicidade. Está correto nosso
entendimento? Resposta: A composição dos custos de mão de obra eventualmente alocadas aos serviços não serão obejto
de análise detalhada, uma vez que tais custos estão sendo tranformados em unidades técnicas, não se exigindo a
composição de custo com mão de obra nos termos da IN nº 05/2017. Entretanto, todos os custos eventualmente existentes
devem ser alocados pelas licitantes, assim como os benefícios fiscais dos quais façam usam também têm reflexos em seus
custos. A resposta, portanto, é SIM. 15) Em relação a participação de empresas com regime de tributação pelo Simples
Nacional, envio abaixo nosso questionamento: Segundo inciso XII do art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006 (Lei do
Simples Nacional): Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa
ou a empresa de pequeno porte que: XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; Ainda, conforme entendimento
do TCU, entende-se como cessão de mão de obra: 1) A colocação do trabalhador à disposição da empresa contratante, para
efeito de caracterização da cessão de mão de obra, ocorre quando o trabalhador é cedido para atuar sob as ordens do
tomador dos serviços, que detém o comando das tarefas e fiscaliza a execução e o andamento dos trabalhos. 2) Para fins
dessa disponibilização, não é necessário que o trabalhador fique exclusivamente por conta da empresa contratante,
bastando que ocorra a colocação do trabalhador à disposição da contratante durante o horário contratado mediante
medições de serviço por posto de trabalho ou unidades de medidas similares como horas ou USTs (unidades de serviço
técnico). Diante da proibição da cessão de mão de obra pela Lei do Simples Nacional, e diante do entendimento do Tribunal
de Contas da União, questiona-se: Uma vez que o objeto da licitação deixa claro que haverá cessão de mão de obra, será
vetada a participação de empresas optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional? Ou então, se aceita a
participação das empresas optantes pelo Simples Nacional, estas poderão participar do certame, no entanto, não podendo
utiliza-se do enquadramento deste regime, devendo utilizar os percentuais de impostos de uma empresa do Lucro
Presumido ou Lucro Real em suas planilhas de custo e, então, exigida a comunicação do fato para a Receita Federal
solicitando o desenquadramento da empresa optante pelo Simples Nacional que por ventura se sagrar vencedora do
certame? Resposta: Considerando-se que os serviços são medidos em UST´s entende-se que as empresas licitantes
deverão respeitar os seus regimes de tributação quanto e enquadramento, não podendo a responsabilidade de tal
enquandramento ser atribuída ao órgão licitante. Entendemos que não será vedada a participação de empresa optante pelo
simples, mas seu enquadramento legal, repita-se, não pode ser atribuição desse órgão licitante, nem eventual comunicação
de desenquadramento. ..." 4. RESPOSTA DA UNIDADE DE TI: ..."Em atenção do Despacho GSAD 0984281, com respeito ao
pedido de esclarecimento contidos nos eventos 0984155 e 0984159, respectivamente, seguem as respostas: IV -
Prejudicada. Não foi identificado questionamento objetivo. 2. No entender desta unidade técnica de TI, não há óbice. ..."

 
Fechar
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
Revendo os presentes autos, especialmente em

função do Despacho GSAD 0984281, solicito à SLC reavaliar
as cláusulas do edital que tratam das condições de preço e
reajuste, especialmente o que prevê o item 15.

Ao Sr. Pregoeiro, para ciência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/12/2021, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984522 e o código CRC F4EB0C27.
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2021.
À SAD,
Senhor Secretário,
Trata-se de procedimento visando a contratação de

serviço de suporte técnico de Tecnologia da Informação, que
teve o certame agendado para o dia 10/12/2021.

Ocorre que consta divergência de tratamento
acerca do reajuste contratual, haja vista que o item 2 do
Edital prevê haverá reajuste com base no ICTI, no caso de
prorrogação da vigência contratual, e o item 15 preceitua que
os preços serão irreajustáveis.

Diante da divergência verificada, e ainda
considerando o número  de pedidos de esclarecimentos
apresentando por eventuais licitantes, sugiro a revogação da
licitação, e uma revisão geral do edital de licitação, bem
como, se a unidade demandante considerar oportuno, revisão
do Termo de Referência.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 07/12/2021, às 12:22, 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
0984771 e o código CRC 262F36BF.
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em face do Despacho SLC 0984771, peço-lhe vênia

para sugerir que seja revogada a autorização de abertura do
certame, pelos motivos e argumentos expendidos pela Sra.
Chefe da SLC.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/12/2021, 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
0985037 e o código CRC A8A0F858.
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CONCLUSÃO

Maceió, 07 de dezembro de 2021.
Senhor Presidente, 
 
Trata-se de procedimento visando à contratação de

empresa de 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, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal.

Por meio da Decisão 2558 (0971767) foi autorizada
a fase externa do certame licitatório, dando origem ao Pregão
Eletrônico nº 69/2021.

Após regular trâmite, verifica-se no Despacho SLC
(0984771) a necessidade da revogação da abertura da
licitação acima e divulgação de novo edital, em razão de se ter
verificado divergência de tratamento acerca do reajuste
contratual, haja vista que o item 2 do Edital prevê haverá
reajuste com base no ICTI, no caso de prorrogação da
vigência contratual, e o item 15 preceitua que os preços serão
irreajustáveis.

Assim, em face da divergência acima, elevo os
presentes autos a Vossa Excelência sugerindo a revogação do
Edital do Pregão Eletrônico nº 69/2021, com a autorização
para realização de nova licitação, precedida de prévia
instrução necessária às adequações que se fizerem
convenientes.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/12/2021, 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
0985089 e o código CRC A4201812.
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PROCESSO : 0006398-24.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Revogação. Nova Licitação.

 

Decisão nº 2940 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

 

 

Trata-se de Conclusão GDG 0985089, traezendo
procedimento visando à contratação de empresa de 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, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste
Tribunal.

Por meio da Decisão 2558 (0971767) foi autorizada a fase
externa do certame licitatório, dando origem ao Pregão Eletrônico nº
69/2021.

Após regular trâmite, verifica-se no Despacho SLC
(0984771) a necessidade da revogação da abertura da licitação acima
e divulgação de novo edital, em razão de se ter verificado divergência
de tratamento acerca do reajuste contratual, haja vista que o item 2
do Edital prevê haverá reajuste com base no ICTI, no caso de
prorrogação da vigência contratual, e o item 15 preceitua que os
preços serão irreajustáveis.

REVOGO o Edital do Pregão Eletrônico nº 69/2021, em
face da divergência acima, AUTORIZO a realização de nova licitação,
precedida de prévia instrução necessária às adequações que se
fizerem convenientes.

 

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
09/12/2021, às 19:46, 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
0985718 e o código CRC 56EAE5D8.
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DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.
À SLC, para publicação da Decisão 2940, da

Presidência (doc. 0985718).
Ao Sr. Pregoeiro, para ciência e necessárias

comunicações.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/12/2021, às 19:54, 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
0986434 e o código CRC B66FC660.
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Aviso 10/12/2021 08:21:58
 
DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 69/2021, EXARADA PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL: ..."Trata-se de Conclusão GDG 0985089, traezendo procedimento
visando à contratação de empresa de 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, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal. Por meio da Decisão 2558 (0971767) foi
autorizada a fase externa do certame licitatório, dando origem ao Pregão Eletrônico nº 69/2021. Após regular trâmite,
verifica-se no Despacho SLC (0984771) a necessidade da revogação da abertura da licitação acima e divulgação de novo
edital, em razão de se ter verificado divergência de tratamento acerca do reajuste contratual, haja vista que o item 2 do
Edital prevê haverá reajuste com base no ICTI, no caso de prorrogação da vigência contratual, e o item 15 preceitua que os
preços serão irreajustáveis. REVOGO o Edital do Pregão Eletrônico nº 69/2021, em face da divergência acima, AUTORIZO a
realização de nova licitação, precedida de prévia instrução necessária às adequações que se fizerem convenientes. ..."

 
Fechar
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DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2021.
À PREG, 
Para suspender a sessão pública no comprasnet,

para assim possibilitar a inclusão do evento revogação no
comprasnet.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 13/12/2021, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987527 e o código CRC 68D47F8C.
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Este Evento de Revogação será Publicado no D.O.U. na data de 15/12/2021 e Divulgado no Portal de Compras
(www.gov.br/compras) nesta mesma data.

Resumo do Evento de Revogação

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 00069/2021 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Objeto

Motivo do Evento de Revogação

Data da Publicação/Divulgação do Evento de
Revogação Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

15/12/2021 A partir de  23/11/2021  às 08:00 Em 10/12/2021  às 09:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação  Visualizar Prévia da Matéria

Evento de Revogação

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.

 divergência de tratamento acerca do reajuste contratual.
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S EC R E T A R I A - G E R A L
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 1/2021

Processo nº TRF2-EOF-2021/0167.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região torna público que realizará às 12:00

horas do dia 22 de dezembro de 2021, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese
de não haver expediente no Tribunal nesta data, na Rua Acre, nº 80, 10º andar, sala 1.004
- Centro, Rio de Janeiro/RJ, através de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída
pela Portaria nº TRF2-PSG-2021/001, de 07.01.2021, o recebimento dos envelopes "A" e
"B" contendo documentos de habilitação e propostas comerciais, referentes ao Convite em
epígrafe, do tipo MAIOR OFERTA, sob a forma de execução indireta. O certame será regido
pelas disposições da Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, do Decreto
8.538/15 e pelas condições adiante estabelecidas neste Edital e seus anexos. Objeto:
Concessão de uso da área correspondente a 84 m², localizada no 21º andar, sala 2101
duplex, Anexo II do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do imóvel situado na Rua Acre,
nº 80 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, para exploração de uma cafeteria, com a finalidade de
comercialização de lanches, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

O arquivo do Edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente pela
internet, no endereço www.trf2.jus.br, opção "transparência / gestão das contratações e
aquisições / licitações, compras, contratos e atas de registro de preços / licitações em
andamento / Convite". Os arquivos também podem ser solicitados pelo e-mail
cpl@trf2.jus.br.

Rio de Janeiro-RJ, 13 de dezembro de 2021.
RUBENS FERRAZ DE ARAUJO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0317672-47.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.022.10.2021, firmado em
14/12/2021; Contratantes: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ nº
59.949.362/0001-76 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, CNPJ Nº
05.445.105/0001-78; Contratada: BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº
57.142.978/0001-05; Objeto: fornecimento de licenças de uso e licenças perpétuas de
softwares aplicativos, banco de dados e sistemas operacionais e créditos azure,
contemplando os serviços de suporte e atualização de softwares; Vigência: a partir da data
de sua assinatura, pelo período de 36 meses e 20 dias; Valor Total: R$ 5.104.481,00;
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 036/2021-RP; Fundamento Legal: Leis nºs
8.666/1993, 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e Decretos nºs 7.892/2013
10.024/2019, 8.538/2015 e 7.746/2012, Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de
2019, e no Termo de Adesão ao Acordo Corporativo nº 8/2020, entre o TRF3, SGD/ME e
a Microsoft, de 5/8/2021; Signatários: pelo TRF 3ª Região, Dr. Mairan Gonçalves Maia
Júnior, Desembargador Federal Presidente, pela Justiça Federal de Primeiro Grau em São
Paulo, Dr. Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro, e, pela Fornecedora, Sr.
Walter Ferreira da Silva Junior, Procurador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 23/2021. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: Aborgama do Brasil
Ltda. OBJETO: Coleta especial de resíduos de saúde. ORIGEM: Dispensa de Licitação, artigo
24, inciso II da Lei 8.666/1993. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 168396, ND - 3390.39, dotação
orçamentária prevista para 2022. PREÇO TOTAL: R$ 2.116,00. VIGÊNCIA: 02.01.2022 a
02.01.2023. PA: 0009589-30.2017.4.04.8000. ASSINATURA: Antônio César Marques de
Matos, Diretor Administrativo, em 13.12.2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

Processo SEI nº 0002181-35.2021.6.02.8000.
O Presidente do TRE/AL, DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em

14/12/2021, o resultado da Tomada de Preços nº 01/2021, adjudicando seu objeto,
contratação de empresa do ramo da construção civil com o objetivo de executar os
serviços de reforma do prédio do Cartório Eleitoral de Palmeira dos Índios - 10ª Zona
Eleitoral, com fornecimento de material e mão de obra, à empresa Gamma Soluções LTDA,
CNPJ 10.198.262/0001-66, pelo valor global de R$ 152.327,99, com base no art. 43, VI da
Lei 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021

Processo Administrativo SEI nº 0004679-07.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 13/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 68/2021, que tem por objeto a
aquisição de licenças VMware Horinz e contratações acessórias, a fim de atender a
demanda da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme especificações e condições assentadas
no edital, de acordo com o termo de referência e suas especificações, adjudicado à
empresa PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.213.325/0005-01, pelo valor total de R$ 138.404,00 (cento e trinta e oito mil,
quatrocentos e quatro reais); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2021

Processo Administrativo SEI nº 0001098-812021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou, em

14/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 62/2021, que tem por objeto o Registro de
Preços para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall
NSA 6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital, conforme Termo de Referência, convocando para a devida assinatura da
Ata de Registro de Preços às empresas: a) PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ nº
42.051.768/0001-34, Item 1, pelo valor total de R$ 3.984,00 (três mil, novecentos e quatro
reais); e b) WS INFORTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.924.105/0001-84, Item
2, pelo valor total de R$ 6.784,00 (seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais); tudo com
arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º 10.520/2002 e no artigo 48, § 1º, do Decreto nº
10.024/2019.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021

Processo Administrativo SEI nº 0007391-67.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 13/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 66/2021, que tem por objeto a
aquisição de material permanente - condicionadores de ar, conforme especificações e
condições assentadas no edital, de acordo com o termo de referência e suas
especificações, adjudicado à empresa RR COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO, inscrita no CNPJ sob o nº 19.156.088/0001-63, pelo valor total de R$
112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais); e autorizou a contratação da empresa
com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 e,
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021

Processo Administrativo SEI nº 0005517-47.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 13/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 59/2021, que tem por objeto a
aquisição de material de consumo - HD´s internos e externos, conforme Termo de
Referência, autorizando a contratação das empresas: a) DARIO CESAR DA SILVA
39401563888, inscrita no CNPJ sob o nº 33.613.862/0001-49, item 1, pelo valor total de R$
7.482,00 (sete mil quatrocentos e oitenta e dois reais); b) JEAN ALEXANDRE WENDLER DE
MORAIS, inscrita no CNPJ sob o nº 27.130.609/0001-31, itens 2, 3 e 4, pelo valor total de
R$ 11.669,04 (onze mil seiscentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) e; c) ANAX
BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.849.946/0001-46, pelo
valor total de R$ 6.454,88 (seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito
centavos). Valor total da ata do Pregão nº 59/2021: R$ 25.605,92 (vinte e cinco mil
seiscentos e cinco reais e noventa e dois centavos); tudo com arrimo no art. 4º, inciso XXII
da Lei nº 10.520/2002 e no artigo 48, § 1º do Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente,
na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2021

Processo Administrativo SEI nº 0006659-86.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 13/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 65/2021, que tem por objeto a
aquisição de material de manutenção para equipamentos de climatização do tipo split,
para ações de limpeza, tratamento e conservação de aparelhos condicionadores de ar,
conforme Termo de Referência SMR, adjudicado às empresas: a) ATENA REFRIGER AÇ ÃO
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 22.618.770/0001-35, itens 1, 2 e 3, pelo valor total de R$
17.642,00 (dezessete mil seiscentos e quarenta e dois reais); b) LUMEN COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.777.255/0001-87,
itens 4, 5, 6, 7 e 8, pelo valor total de R$ 2.141,00 (dois mil cento e quarenta e um reais).
Valor total da ata do Pregão nº 65/2021: R$ 19.783,00 (dezenove mil, setecentos e oitenta
e três reais); tudo com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AV I S O
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2021

Processo SEI nº 0001862-67.2021.6.02.8000;
A CPL informa aos interessados que a abertura dos envelopes contendo as

propostas de preços das empresas habilitadas na TP 03/2021 ocorrerá no dia 16/12/2021,
às 14:00h (horário local), na Sala de Pregão no 6º andar do edifício-sede do TRE/AL.

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 69/2021

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0006398-
24.2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação continuada de serviço especializado de
suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de Unidades de Serviço Técnico
USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
- TRE/ AL.

OTAVIO LEAO PRAXEDES
Ordenador de Despesas - Presidente do Tre/al

(SIDEC - 14/12/2021) 070011-00001-2021NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo PAD: 12075/2021 - TRE-AM. Objeto: participação de dois servidores no evento de
capacitação denominado "PESQUISA DE PREÇOS: TEORIA E PRÁTICA", a ser realizado na
modalidade síncrona ao vivo, em EaD, tendo como investimento o valor de R$ 3.180,00 (três
mil, cento e oitenta reais) por 2 (duas) inscrições. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas. Contratada: INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, CNPJ nº
23.880.650/00001-74. Fundamentação Legal: art. 26, caput da Lei nº 8.666/93. Data da
Autorização: 03/12/2021, pelo Diretor-Geral João Victor Pereira Martins da Silva. Data da
Ratificação: 09/12/2021, pelo Exmo. Sr. Presidente, Des. Wellington José de Araújo.

Manaus, 14 de dezembro de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral
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Pregões 2021

Procedimento Concluído

Número 01/2021
SEI 0009783-14.2020.6.02.8000

Data: 25/01/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º
c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 2.402,61

Resultado: a empresa  2KS Agência Digital Publicidade Ltda., CNPJ sob o nº 27.441.006/0001-50,  venceu a
licitação pelo valor total de R$ 439,00. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado
Resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado
Resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado II
Publicação do Aviso de Homologação  no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 02/2021
SEI 0001231-26.2021.6.02.8000

Data: 18/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Prestação de serviço de suporte para 05 (cinco) licenças existentes no TRE/AL do SQL Navigator for Oracle pelo
período de 01 (um) ano, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: Item 1: R$ 6.801,84; Item 2: R$ 11.821,47. 

Resultado: a empresa FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ nº
03.617.079/0001-92, venceu a licitação, itens 1 e 2, pelo valor total de R$ 17.990,00. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação  no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 05/2021
SEI 0003234-51.2021.6.02.8000

Data: 28/05/2021 às 09:00:00 

Objeto: contratação de empresas para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas,
promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas
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modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido
simultaneamente) ou gravado previamente, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 141.885,43
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão determinando a reabertura do certame
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 06/2021
SEI 0003331-51.2021.6.02.8000

Data: 1º/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – copos de vidro, conforme especificações descritas no Anexo I-A do Edital.

Valor total  estimado: R$ 2.688,00. 

Resultado: a empresa  CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 30.289.811/0001-15,  venceu a
licitação pelo valor total de R$ 2.400,00. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 07/2021
SEI 0000641-49.2021.6.02.8000

Data: 02/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – aparelhos de telefone sem fio, conforme especificações descritas no Anexo
I-A do Edital.

Valor total  estimado: R$ 4.105,50. 

Resultado: a empresa  CAPY REPRESENTAÇÕES E COM. EM GERAL LTDA, CNPJ 29.590.960/0001-30,  venceu a
licitação pelo valor total de R$ 3.948,90. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 08/2021
SEI 0002761-65.2021.6.02.8000

Data: 10/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – água mineral natural, envasada em garrafões de 20 litros, com
vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na Capital, tudo conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.
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Valor total  estimado: R$ 20.520,00.

Resultado: a empresa O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, CNPJ nº 18.008.915/0001-09, venceu a licitação
pelo valor global de R$ 15.920,00.

 Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 09/2021
SEI 0002762-50.2021.6.02.8000

Data: 11/06/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 52.816,72.

Resultado: a empresa M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
28.779.013/0001-20, venceu os itens 4, 5, 6 e 7 do Lote 2, pelo valor total de R$ 20.472,72. 

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

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.

Resultado: Venceram o certame às empresas: 
a) SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI, CNPJ sob o nº 32.648.650/0001-34, itens 1 e
2, pelo valor total de R$13.600,00.
b) VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORM, CNPJ sob o nº 23.830.923/0002-57, itens
3 e 5, pelo valor total de R$14.040,00;
c) SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ sob o nº 16.479.787/0001-56, item 4, pelo valor de
R$6.800,00

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 12/2021
SEI 0002417-21.2020.6.02.8000
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Data: 18/06/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – água mineral natural, obtida de fontes naturais, sem gás,
acondicionada em garrafões de 20 litros para atender à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do
Estado na manutenção de suas atividades, no exercício 2020/2021, conforme localidades discriminadas no ANEXO I-A
deste Edital.

Valor total  estimado: R$ 37.578,24.

Resultado: a empresa LIMA E GONCALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
35.708.427/0001-23, venceu a licitação pelo valor total de R$ 30.199,68. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 16/2021
SEI 0000063-86.2021.6.02.8000

Data: 28/06/2021 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. 

Valor total  estimado: R$ 100.348,00.

            Resultado: a empresa  NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
nº 25.165.749/0001-10,  venceu a licitação pelo valor total de R$ 80.268,36 .

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 17/2021
SEI 0011036-37.2020.6.02.8000

Data: 22/06/2021 às 14:00:00 

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$ 153.743,50.

 Resultado:  Venceram a licitação às empresas: 

 a) SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ sob o n° 33.623.876/0001-62, item 3, pelo valor de
R$20.001,20;

b) IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNPJ sob o n° 21.589.394/0001-35, item 4, pelo valor de
R$57.275,10;

c) M. S. O. PROTEGE EIRELI, CNPJ sob o n° 30.692.250/0001-09, item 5, pelo valor de R$22.500,00;

Os itens 1 e 2 foram cancelados pelo pregoeiro na fase de Julgamento

Documentos:
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Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 20/2021
SEI 0002345-97.2021.6.02.8000

Data: 12/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – medalhas, bottons de lapela e diplomas, conforme especificações descritas
nos Anexos do Edital.

Valor total  estimado: R$ 45.188,10

Resultado: Venceram o certame às empresas
a) MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM, CNPJ n° 04.743.532/0001-70, vencedora dos itens 1 e 4, no valor total
de R$ 8.670,00;
b) J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ n° 01.756.582/0001-01, vencedora dos itens 3, 5, 6 e 7 , no
valor total de R$ 15.899,80;

Obs: o item 2 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento 
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Anexo I-B (Modelo dos Itens)
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 21/2021
SEI 0002806-69.2021.6.02.8000

Data: 16/07/2021 às 09:00:00 

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

Resultado: licitação revogada. 
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão Revogação
Publicação do Aviso de Revogação no DOU

Número 23/2021
SEI 0003902-22.2021.6.02.8000

Data: 20/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – lixeiras cilíndricas, conforme as especificações do Edital e seus
anexos.

Valor total  estimado: R$ 14.853,00
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 Resultado: a empresa MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ n° 31.131.938/0001-74,  venceu a licitação pelo valor
total de R$ 13.500,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 25/2021
SEI 0001437-74.2020.6.02.8000

Data: 29/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências
dos imóveis localizados no município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de
todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme as
especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 1.075.976,28

Resultado: a empresa ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 13.343.833/0008-73, venceu a
licitação pelo valor total de R$ 950.847,60.

 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Insumos
Memória de Cálculo
Planilhas de Custos
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 26/2021
SEI 0003330-66.2021.6.02.8000

Data: 23/07/2021 às 09:00:00 

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 as especificações do Edital e seus
anexos.

Valor total  estimado: R$6.993,25

Resultado: a empresa BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS, inscrita no CNPJ sob o n° 29.332.481/0001-14,  venceu a licitação
pelo valor total de R$ 5.490,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 27/2021
SEI 0002803-17.2021.6.02.8000

Data: 02/08/2021 às 14:00:00 
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Objeto: Registro de Preços de material de limpeza e produtos de higienização, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, com a participação do Corpo de
Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 327.338,68

Resultado: a empresa MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 12.183.082/0001-36,
venceu a licitação pelo valor total de R$ 131.326,18 e, 
a empresa e DELTA INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 17.602.864/0001-86, venceu a licitação pelo valor
total de R$ 38.007,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 28/2021
SEI 0000790-45.2021.6.02.8000

Data: 05/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de serviços de Fibra Apagada para permitir a interconexão entre o
TRE e o Fórum Eleitoral de Maceió, site de contingência do Regional, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A
do edital.

Valor total  estimado: R$ 261.354,41

Resultado: a empresa   BSB TIC SOLUÇÕES EIRELI, CNPJ n° 04.202.019/0001-71, venceu a licitação, pelo
valor total de R$ 33.600,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 

Número 30/2021
SEI 0002468-95.2021.6.02.8000

Data: 09/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de manutenção predial, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-
A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 26.354,90

Resultado: a empresa REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA, CNPJ n° 05.780.938/0001-95 (Itens 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 10), venceu a licitação
pelo valor total de R$ $ 15.179,90 e, a empresa STANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ n° 21.598.624/0001-22
(Itens 4 e 9), venceu a licitação pelo valor total de R$ 7.009,00. Valor global: R$ 22.188,90.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  
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Número 31/2021
SEI 0002806-69.2021.6.02.8000

Data: 10/08/2021 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

Resultado: a empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61 (Grupo 1), venceu a
licitação pelo valor total de R$ 11.185,90 e, 
a empresa e QUALITY ATACADO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 15.724.019/0001-58 (Grupo 3), venceu a licitação pelo valor total
de R$ $ 13.268,30.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 
Publicação do Aviso de Retificação no DOU

Número 33/2021
SEI 0000836-80.2021.6.02.8000

Data: 19/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa responsável pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas no edital
e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 112.806,17

Resultado: empresas que venceram a licitação: 1. GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F & F, CNPJ n°
11.114.463/0001-09 (Item 3), pelo valor de R$ 12.495,00;  2. REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS
EIRELI, CNPJ n° 12.533.412/0001-76 (Item 4), pelo valor de R$ 12.920,00; 3.SCG BRINDES PRESENTES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ
n°28.274.979/0001-05 (Itens 2, 8 e 9), pelo valor de R$ 20.480,00 e, 4.OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, CNPJ n°
41.106.192/0001-00 (Item 7), pelo valor de R$ 6.210,00. Valor global: R$ 52.105,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Modelos dos Brindes
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 

Número 34/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 20/08/2021 às 09:00:00 

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:
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Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Fracasso

Número 36/2021
SEI 0000645-86.2021.6.02.8000

Data: 24/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de bens permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, com a participação do Corpo de Bombeiro
Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 638.222,50

Resultado: a empresa S.A GÔNDOLAS DE AÇO LTDA, CNPJ n° 09.177.776/0001-56 (Itens 1 e 2), venceu a licitação, pelo valor total
de R$ 515.800,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 37/2021
SEI 0000575-69.2021.6.02.8000

Data: 03/09/2021 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$ 199.619,57

Resultado: Venceram o certame:

a) FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.430.226/0005-17,
vencedora dos itens 1 e 2, pelo melhor lance no valor total para os dois itens de R$ 20.635,00; 

b) GENIRA DE QUEIROZ REGO, inscrita no CNPJ nº 37.430.723/0001-30, vencedora dos itens 6 e 7, pelo valor total de R$
27.896,00 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais).

Obs: os itens 3, 4, 5, 8, 9 e 10 foram cancelados pelo Pregoeiro na fase de Julgamento.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

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

Resultado: a empresa REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA, CNPJ nº 05.780.938/0001-95, foi vencedora dos itens 4 e 5, pelo valor
total de R$ 9.845,00 (nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais);

Registrando-se que os itens 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 do certame foram cancelados pelo Pregoeiro na fase de Julgamento
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Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão Presidência
Aviso de Reabertura do Certame
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 39/2021

SEI 0005274-06.2021.6.02.8000

Data: 23/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por
este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  contêineres de, aproximadamente, 1,2 m³, com
02(duas) coletas por semana, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 18.816,00

Resultado: A empresa CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.874.834/0001-
42, venceu a licitação pelo valor total de R$ 18.300,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Retificação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 40/2021

SEI 0005104-34.2021.6.02.8000

Data: 23/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – aparelhos de telefone celulares, conforme especificações descritas no
Anexo I do Edital. 

Valor total  estimado: R$ 9.112,44
Resultado: a empresa JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, inscrita no CNPJ sob o nº 28.604.543/0001-37, venceu
a licitação, pelo valor total de R$ 6.800,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

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
Resultado: a empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-
61, venceu o item 2, pelo valor total de R$ 3.783,00 (três mil setecentos e oitenta e três reais);
registrando-se, que o item 1 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento. 
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Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 44/2021
SEI 0005934-97.2021.6.02.8000

Data: 29/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens, para atender
às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 37.606,80

Resultado: Empresas que venceram a licitação:

a) LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº19.197.721/0001-61, vencedora dos itens 1, 2, 4 e 5, pelo
melhor lance no valor total de R$ 7.245,00 (sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais);      

b) SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 07.065.674/0001-13, vencedora do
item 3, pelo melhor lance no valor total de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais);

c) F DE ARAÚJO FIGUEREDO EMBALAGENS EIRELI, CNPJ nº 32.793.363/0001-18, vencedora do item 6, pelo valor de R$
1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais);

d) MACHADO ARMARINHOS LTDA, CNPJ nº 24.174.062/0001-88, vencedora dos itens 7 e 9, pelo valor total de R$ 11.748,00
(onze mil, setecentos e quarenta e oito reais);

e) DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.876.269/0001-50, vencedora do item
8, pelo valor de R$ 598,40 (quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) e,

f) PLASLOPES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.848.698/0001-53, vencedora do item 10, pelo valor total de R$
1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais).

Valor total das contratações: R$ 23.231,40 (vinte e três mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

 

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

Resultado: Empresas que venceram a licitação:

a)DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.822.943/0001-04, vencedora dos itens 1, 2, 6, 17, 18, 19,
20, 22, 24, 32, 33, 34 e 38, pelo  valor total de R$6.834,40 (seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta
centavos);       

b) LICITA ONLINE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.360.974/0001-44, vencedora do item 25, pelo valor total de R$
10.740,00 (dez mil setecentos e quarenta reais); 

c)  NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 28.806.187/0001-34, vencedora dos itens 7, 8, 12, 13 e
14,pelo valor total de R$ 3.134,50 (três mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos);
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d) J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 30.247.600/0001-10, vencedora dos itens 26, 27, 28, 29, 30, 36 e
37, pelo valor total de R$ 3.949,95 (três mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos);

 e) BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 30.508.137/0001-
12, vencedora do item 21, pelo valor total de R$ 189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos) e;

 f) FOX STORE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 42.240.841/0001-16, vencedora dos itens 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 23, 31 e 35,
pelo valor total de R$10.130,70 (dez mil cento e trinta reais e setenta centavos).

 Obs.: o item 16 foi cancelado pelo pregoeiro na fase de Julgamento, tendo em vista que o licitante não aceitou o valor estimado
pela Administração.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

 

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 período inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado. 

Valor total  estimado: R$ 91.832,87

Resultado: a empresa  FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
06.809.941/0001- 57, venceu a licitação, pelo valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

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
Resultado:

Empresas que venceram a licitação:

a) ROBERTA REGINA GLÓRIA DASILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.321.167/0001-64, item 1,  pelo valor total de R$ 11.956,00
(onze mil novecentos e cinquenta e seis reais);

b) ARGOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 42.262.411/0001-03, item 2, pelo valor total de R$ 62.880,00 (sessenta e dois mil
oitocentos e oitenta reais); e

c) JOMED JANUÁRIO ATACADISTA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.095.704/0001-07, itens 3 e 5, pelo valor total de R$
304.162,00 (trezentos e quatro mil cento e sessenta e dois reais).

Ressaltando-se, que o item 4 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento

Documentos:
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Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

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

Resultado: a empresa S VASCONCELOS ROSA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.457.662/0001-00, venceu a
licitação, pelo valor total de  R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

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
Resultado: a empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
23.202.729/0001-46, venceu a licitação,  pelo valor total de R$ 139.999,73 (cento e trinta e nove mil
novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).
Documentos:

Edital
Anexo I-A
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

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

Resultado: a empresa  SEGURO SURA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 33.065.699/0001-27, venceu a
licitação pelo valor total de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). 
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Documentos:

Edital
Anexo I-A
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

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

Resultado: a) A EMPRESA MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 24.174.062/0001-
88, venceu a licitação quanto ao Item 1, pelo valor total de R$ 15.360,00 (quinze mil trezentos e
sessenta reais);
b)  A EMPRESA DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 64.106.552/0001-61,  venceu a licitação a licitação quanto ao Item 2, pelo valor total de R$
2.509,80 (dois mil quinhentos e nove reais e oitenta centavos); e
 c) A EMPRESA S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ sob o n° 40.457.662/0001-00, venceu o Item 3,
pelo valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais). 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

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
Resultado: A EMPRESA SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.742.918/0001-
25, venceu a licitação quanto ao item 1,  pelo  valor total de R$ 27.744,00 (vinte e sete mil setecentos
e quarenta e quatro reais);  e a EMPRESAUPS TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
11.385.452/0001-55, venceu a licitação quanto aos itens 2, 3 e 4,  pelo valor total de R$ 67.280,00
(sessenta e sete mil duzentos e oitenta reais).
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  
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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
Resultado: A  EMPRESA  DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA., inscrita no  CNPJ sob o nº
07.404.500/0001-38, venceu a licitação quanto ao item 1,   pelo valor total de  R$ 293.997,00 (duzentos e
noventa e três mil novecentos e noventa e sete reais); e a EMPRESA RADD COMERCIO DE ELETRONICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.894.624/0001-00 , venceu a licitação quanto ao item 2,   pelo valor
total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

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

Resultado: A EMPRESA FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
30.430.226/0005-17, venceu a licitação quanto aos itens de 1 a 5,  pelo valor total de R$ 147.005,00 (cento e quarenta e
sete mil e cinco reais); e a EMPRESA JOMED JANUÁRIO ATACADISTA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.095.704/0001-
07, venceu a licitação quanto ao item 6,  pelo valor total de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais).

 Documentos:

Edital (NOVO)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Alteração no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

 

Número 57/2021
SEI 0004877-44.2021.6.02.8000

Data: 04/11/2021 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de appliance física redundante para solução de VPN baseada em Sonicwall SMA 410, em uso por
este Tribunal, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital. 

Valor total estimado: R$ 46.187,84 

Resultado: a empresa INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, inscrita no CNPJ
sob o nº 28.899.422/0001-60, venceu a licitação  pelo valor total  de  R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e
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quinhentos reais).  
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 

Número 59/2021
SEI 0005517-47.2021.6.02.8000

Data: 09/11/2021 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo de HDs internos e externos para reposição/atualização, conforme o edital e
seus anexos. 

Valor total estimado: R$ 36.868,24 
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 60/2021
SEI 0004561-31.2021.6.02.8000

Data: 09/11/2021 às 14:30:00

Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos HPE em uso neste Tribunal,  conforme
especificações descritas no  edital e seus anexos. 

Valor total estimado: R$ 677.232,00 

Resultado: a empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.213.325/0005-01, venceu a licitação  pelo valor total de R$ 655.020,00 (seiscentos e cinquenta e
cinco mil e vinte reais).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 61/2021
SEI 0004246-03.2021.6.02.8000

Data: 10/11/2021 às 14:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – Poltronas Giratórias e Cadeiras Giratórias, com a participação da
Escola de Formação complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM), conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total estimado: R$ 689.227,10

Resultado:  Empresas que venceram a licitação:

Publicação do aviso de revogação no Portal (0989906)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 692

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_572021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/10/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=309
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=187&data=16/11/2021
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_572021.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_592021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/10/2021&jornal=530&pagina=161&totalArquivos=324
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=207&data=15/12/2021
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_592021.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_602021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/10/2021&jornal=530&pagina=161&totalArquivos=324
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=197&data=19/11/2021
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_602021.pdf


15/12/2021 17:03 Pregões 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/view 17/19

a) BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.209.847/0001-62, Item 1, pelo valor total
de R$ 456.292,50 (quatrocentos e cinquenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos); e
b) TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.300.172/0001-
77, Item 2, pelo valor total de R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais);

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 64/2021
 

SEI 0007449-70.2021.6.02.8000

 

Data: 02/12/2021 às 14:00

 

Objeto: Aquisição de dois veículos automotores tipo utilitários (caminhonetes), zero quilômetro,  conforme
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 

 

Valor total estimado: R$ 520.312,00 

Resultado: a empresa AKANE VEICULOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 41.183.930/0001-05, venceu a
licitação pelo valor total de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). 

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 65/2021
SEI 0006659-86.2021.6.02.8000

Data: 03/12/2021 às 09:00

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$ 42.840,97 

Resultado: Venceram a licitação as empresas: a) ATENA REFRIGERAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.777.255/0001-87
(itens 1,2 e 3), pelo valor total de R$ 17.642,00 (dezessete mil seiscentos e quarenta e dois reais) e; 
b) LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.894.624/0001-00 (itens 4, 5, 6, 7 e
8), pelo melhor lance no valor total de R$ 2.141,00 (dois mil cento e quarenta e um reais).

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 Número 66/2021

SEI 0007391-67.2021.6.02.8000

Data: 06/12/2021 às 14:00
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

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$ 114.330,80 
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 

Número 67/2021
SEI 0007437-56.2021.6.02.8000

Data: 07/12/2021 às 14:00

Objeto: Aquisição de material permanente – carrinho para transporte de livros em biblioteca, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total estimado: R$ 2.161,23 

Resultado: O certame foi deserto.

Documentos:
Edital
Modelo (carrinho) 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 69/2021
SEI 0006398-24.2021.6.02.8000

Data: 10/12/2021 às 09:00

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, conforme especificações descritas no Anexo I do edital. 

Valor total estimado: R$ 827.597,50 
Resultado: licitação revogação.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Revogação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 
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Gerenciar portlets

 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 dezembro de 2021.
À SAD,
Após publicação, para verificar se haverá

necessidade de eventual ajuste no Termo de Referência.
A alteração relativa ao reajuste no edital será feita

quando da elaboração da nova minuta de pregão.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 15/12/2021, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989953 e o código CRC 2203F738.

0006398-24.2021.6.02.8000 0989953v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
Em atenção ao Despacho SLC 0989953, remeto os

autos à STI, solicitando que a Unidade avalie possíveis
alterações no TR em face dos questionamentos dos licitantes
documentados nestes autos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/12/2021, às 22:53, 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
0990256 e o código CRC FEBBAEB9.

0006398-24.2021.6.02.8000 0990256v1

Despacho GSAD 0990256         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 697



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

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2021.
À COINF,
 
Para ciência e pronunciamento acerca do solicitado

no Despacho GSAD 0990256. 
 
Atenciosamente, 
 
Luiz Araujo
Secretário de Tecnologia da Informação substituto
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Secretário Substituto, em 16/12/2021, às 17:48, 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
0991183 e o código CRC 33F0E900.

0006398-24.2021.6.02.8000 0991183v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

1. 2 – DO OBJETO

      Contratação de empresa para a 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência e as condições estabelecidas.

TERMO DE REFERÊNCIA

 1 Do Objeto

 1.1 Contratação de empresa para a prestação continuada de serviço especializado de su-

porte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de Unidades de Serviço Técni-

co – USTs,  em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral

de Alagoas - TRE/AL –, conforme as especificações contidas no presente Termo de Re-

ferência.

 2 Justificativa

 2.1 A Secretaria de Tecnologia da Informação – STI – é área técnica dentro do Tribunal

Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL – responsável pela gestão, controle e manuten-

ção de todos os processos de trabalho relacionados a Tecnologia da Informação, bem

como do setor de atendimento ao usuário que apoia a instituição na resolução de proble-

mas e necessidades referentes a equipamentos e sistemas utilizados pelo TRE/AL.

 2.2 No que tange à forma de contratação, adotou-se, como unidade de pagamento, a Uni-

dade de Serviço Técnico – UST –, unidade de medida criada para mensurar o custo de

execução de uma atividade, por um técnico capacitado, baseando-se no tempo gasto e na

complexidade para realização da atividade.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 2.3 A escolha dessa unidade de medida teve como fundamentos: a aplicação das melho-

res práticas de mercado, a garantia da transparência na contratação e na execução das

atividades, e o foco na produtividade e na qualidade dos serviços prestados. A adoção

dessa métrica também teve como objetivo, em termos práticos, a contratação de presta-

ção de serviços que fossem pagos de acordo com as necessidades do Tribunal.

 2.4  A  escolha  da  métrica  supracitada  reforçou-se,  ainda,  pelo  teor  do  Acórdão

2.471/2008 – Plenário TCU, que orienta sobre a Terceirização de Tecnologia da Informa-

ção na Administração Pública Federal, ressaltando que a contratação do tipo de objeto

pretendido não pode ser caracterizada exclusivamente como fornecimento de mão de

obra, devendo ser considerada unicamente a prestação de serviços.

 2.5 Ainda para aquela contratação, como forma de quantificar o número de USTs que se

pretendia contratar, a STI, com base no trabalho de mapeamento de processos conduzido

pelo órgão e boas práticas adotadas em outros Órgãos da Administração Pública Federal,

estabeleceu lista de serviços, cujo detalhamento levou à obtenção do número estimado

de unidades necessárias para cumprimento do objetivo proposto por esta contratação.

Inicialmente, para a implantação do serviço, estimou-se o quantitativo de 13.920 USTs.

Todavia, dada a restrição orçamentária e dentro do que determinado pela Administração

do Tribunal na instrução do autos do Procedimento SEI nº  0006398-24.2021.6.02.8000

este quantitativo foi revisado e limitado, para os fins da contratação, em 3.890 USTs

para realização dos atendimentos aos chamados, dos atendimentos às Sessões do Plená-

rio do TRE/AL e solicitações de serviço que a equipe técnica da STI determinasse como

necessárias para acelerar a implantação ou bom funcionamento de outros serviços.

 2.6 Neste contexto, tomou-se por referência a execução de serviços similares do Contra-

to TSE nº 16/2015 – Infraestrutura, no recorte Alagoas, até que haja tempo para o ama-

durecimento dos trabalhos desenvolvidos pela unidade, com consequente aprimoramento

de processos, padrões de trabalho e políticas internas.

Processo SEI 0007953-81.2018.6.02.8000   Termo de Referência – Especificação do Objeto                          Página 2 de 70

Termo de Referência Revisado e atualizado (1008761)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 700



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 2.7 Dos Serviços 
 2.7.1 O objeto pretendido consiste na contratação de prestação continuada de servi-

ço de suporte técnico especializado de TI ao usuário do TRE/AL mediante o uso de

Unidade de Serviço Técnico – UST – como métrica de aferição e faturamento dos

serviços prestados, gerando contrato com empenho estimativo a ser consumido me-

diante demanda.

 2.7.2 O serviço será realizado mediante a abertura de Ordens de Serviço faturadas

mensalmente.

 2.7.3 O SERVIÇO é composto de TAREFAS de suporte técnico que compõem as

rotinas do Serviço de Atendimento ao Usuário.

 2.7.4 Cada TAREFA, por sua vez, possui um custo medido em UST, sendo aplicado

para cada um dos tipos de tarefas de suporte de 1º e 2º níveis, conforme os valores

estipulados por cada tarefa listadas abaixo:

Tarefa Quantidade de USTs
Registro Registro e classificação de chamados 1

Requisi-
ção  de
Serviço

Atendimento de requisição de serviço de priorida-
de normal

2

Atendimento de requisição de serviço de priorida-
de alta

4

Problema
ou  Inci-
dente

Resolução de incidente de prioridade baixa 2
Resolução de incidente de prioridade média 3
Resolução de incidente de prioridade alta 4

Evento

Assistência a evento de duração de até meio perí-
odo

4

Assistência a evento de duração em período inte-
gral

8

Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL 8
 2.7.5 Para os fins de entendimento do item anterior,  evento de até meio-

período são aqueles com duração não superior a 04 (quatro) horas; eventos de dura-

ção em período integral são eventos com duração de até 10 (dez) horas, já contabi-

lizado o horário dedicado ao intervalo intra-jornada.
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2. Dos Papéis
 2.7.6 Gestor do Contrato: (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): ser-

vidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução

contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato respon-

sabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art.

67, da Lei nº 8.666/93;

 2.7.7 Preposto: representante da CONTRATADA perante o TRE/AL, com indica-

ção formal, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais

questões legais e administrativas referentes ao andamento contratual, além de aten-

der as recomendações do Gestor na execução do contrato;

 2.7.8 Fiscal do Contrato: (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): ser-

vidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto

do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para fis-

calizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução;

 2.7.9 Usuários: São todas as pessoas que trabalham no Tribunal e todo cidadão que

solicitar um apoio para um serviço disponibilizado no Catálogo de Serviços ou in-

formar falha, incidente ou problema em um serviço ou equipamento administrado

pela STI;

 2.7.10 Usuários Preferenciais: São os usuários que requerem maior atenção no tem-

po de respostas as requisições de serviço, incidentes e problemas. São eles: 

 2.7.10.1 Presidente, Vice-Presidente e Corregedor;

 2.7.10.2 Membros do Pleno;

 2.7.10.3 Diretor-Geral;

 2.7.10.4 Secretários.

 2.8 Das Equipes de Suporte Técnico
 2.8.1 A CONTRATADA deverá dispor de Equipes de Suporte Técnico capacitadas

a atender as demandas e atividades previstas pelos processos de: Gerenciamento de

Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Cumprimento de Requisições e Gerencia-
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

mento de Configuração de Ativos e Serviços. 

 2.8.2 As equipes de suporte deverão ser categorizadas da seguinte forma:

 2.8.2.1 Equipe de Suporte de 1° Nível

 2.8.2.1.1 Responsável direto pelo recebimento de demandas por meio dos ca-

nais de atendimento e primeiro nível de suporte ao usuário de TI do TRE/AL.

Caso necessário,  estes  profissionais  poderão  realizar  atividades  de  atendi-

mento a requisições e resolução de incidentes e  problemas,  independente-

mente de sua complexidade, desde que suportadas por roteiros/scripts conti-

dos na base de conhecimento.

 2.8.2.1.2 Dada a complexidade da atividade, o profissional atuando nesta equi-

pe deve ter experiência mínima de 01 (um) ano de atuação na área de atendi-

mento a usuários de TIC, na atividade de “Help Desk de TI” ou de “suporte

técnico de TI” ou função com nomenclatura similar; Ensino Superior comple-

to.

 2.8.2.2 Equipe de Suporte de 2° Nível 

 2.8.2.2.1 Responsável direta por atuar como segundo nível de suporte ao usuá-

rio de TI do TRE/AL, sendo capaz de realizar atividades de maior complexi-

dade. Deverá estar apta a dar suporte a todos os itens do Catálogo de Servi-

ços, sendo capaz de atender presencialmente tanto o usuário comum quanto o

usuário preferencial do TRE/AL, demonstrando proficiência técnica e habili-

dades de comunicação oral e escrita em língua portuguesa.

 2.8.2.2.2 Dada a maior complexidade da atividade, o profissional atuando nesta

equipe deve ter experiência mínima de  2 (dois) anos de atuação na área de

atendimento aos usuários de TIC, ou na atividade de “suporte técnico de TI”,

ou função com nomenclatura similar; Ensino Superior completo.

 2.8.2.2.3 Os profissionais destinados ao Suporte de 2º  Nível devem ter certifi-

cação ou participação em treinamentos com carga horária mínima de 20h,

para comprovação de adequação técnica nas respectivas áreas de atuação. 
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 2.9 Da Central de Serviços (Service Desk)
 2.9.1 Com base no conjunto de boas práticas, o CONTRATANTE busca atender às

necessidades de negócio do órgão pelo aumento da qualidade dos seus serviços de TI

que serão baseados na Central  de Serviços e nos Acordos de Níveis de Serviços

(ANS ou SLA).

 2.9.2 O propósito da Central de Serviços (Service Desk) é ser o único ponto de con-

tato entre os usuários e os serviços prestados pela TI do CONTRATANTE. Por meio

da Central de Serviços os usuários deverão ser capazes de:

 2.9.2.1 Informar a ocorrência de Incidentes;

 2.9.2.2 Requisitar informações referentes a chamados, sistemas, softwares e

serviços prestados pela STI e contidos no Catálogo de Serviço;

 2.9.2.3 Realizar Requisições de Serviços;

 2.9.2.4 Requisitar atendimentos relativos a serviços e processos associados a

Configuração, Incidentes e Problemas que a Secretaria de TI realiza, sendo que:

 2.9.2.4.1 Gerenciamento de Incidentes – é o processo responsável em tratar

das interrupções não planejadas, da redução da qualidade de um serviço de TI

e falhas em itens de configuração;

 2.9.2.4.2 Gerenciamento de Problemas – é o processo responsável pelo geren-

ciamento do ciclo de vida de todos os problemas. Referência: o ITIL –Infor-

mation Technology Infrastruture Library --  v3 define “problema” como a

causa raiz de um ou mais incidentes.

 2.9.2.4.3 Gerenciamento de Configuração – é a atividade na qual se identifi-

ca, controla,  registra, audita e verifica os serviços e itens de configuração

(IC) para garantir sua integridade e configurações necessárias para controlar

os serviços.

 2.10 Dos Requisitos de Infraestrutura para a Central de Serviços
 2.10.1 Os usuários deverão ser capazes de entrar em contato com a Central de Serviços,

pelo menos, por meio dos seguintes Canais de Comunicação:
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 2.10.1.1 meio telefônico, por meio de números a serem disponibilizados pelo

TRE/AL;

 2.10.1.2 formulário de abertura de requisições e aviso de incidentes e proble-

mas disponível na ferramenta de gerenciamento de serviços de TI já em produção

no TRE/AL e em uso pelos usuários dos serviços;

 2.10.1.3 chat em ferramenta de comunicação e colaboração institucional ou ou-

tros meios que venham a ser disponibilizados pelo TRE/AL;

 2.10.1.4 E-mail;

 2.10.1.5 ChatBot para atendimento a usuários, a ser disponibilizado pela CONTRA-

TADA, com integração com o WhatsApp, com o portal de atendimento já dispo-

nibilizado pelo TRE/AL aos usuários dos serviços de TI e ferramenta de comuni-

cação e colaboração institucional do TRE/AL.

 2.10.2 A CONTRATADA utilizará a ferramenta de gerenciamento de serviços de TI já

em produção no TRE/AL e em uso pelos seus usuários e equipes de TI.

 2.10.3 A CONTRATADA será responsável por adaptações, evoluções, atualizações, in-

tegrações com outras bases, sistemas e aplicativos, e demais necessidades técnicas,

identificadas pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, com vistas a manter a

adequação da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI e de seus respectivos

plugins ou módulos para viabilizar fluentemente as atividades da CONTRATADA.

 2.10.4 A CONTRATADA deverá obrigatoriamente realizar as seguintes atividades em

relação a central de serviços:

 2.10.4.1 Receber todas as demandas de usuários e da equipe de TI do CONTRA-

TANTE;

 2.10.4.2 Registrar de forma detalhada todos os incidentes e requisições de servi-

ços oriundos dos usuários, pelos meios de comunicação suportados pela Central

de Serviços;

 2.10.4.3 Realizar a categorização e priorização das requisições, incidentes e pro-

blemas adequadamente, de acordo com o Catálogo de Serviços; 
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 2.10.4.4 Envidar esforços para resolver incidentes e requisições de serviços no

primeiro contato com o usuário e de maneira eficiente, ou seja, no menor tempo

possível, identificando com tempestividade a necessidade de escalação do atendi-

mento para outra equipe de suporte técnica mais bem capacitada;

 2.10.4.5  Realizar, quando necessário, a escalação de incidentes e requisições de

serviços para as equipes de suporte adequadas;

 2.10.4.6 Manter os usuários informados sobre o progresso do atendimento das soli-

citações, registrando adequadamente o andamento dos chamados na ferramenta

de gerenciamento de serviços de TI, ou seja, documentando as informações soli-

citadas e registrando as informações fornecidas, e retornando ligação ao usuário,

quando exigido ou necessário, para informar sobre o atendimento da requisição

ou resolução do problema ou incidente, conforme procedimentos a serem defini-

dos pelo TRE/AL;

 2.10.4.7 Realizar o fechamento de todos os incidentes resolvidos, requisições de

serviços e outros chamados.

 2.10.5 A CONTRATADA se compromete a disponibilizar, até o fim da execução do

Plano de Inserção, esses requisitos dentro de prazo acordado para início da prestação

dos serviços contratados.

 2.11 Dos Cumprimentos de Requisição 
 2.11.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 

 2.11.1.1 Disponibilizar aos usuários informações sobre todos os serviços que

estão disponíveis, assim como os procedimentos necessários para solicitar tais

serviços;

 2.11.1.2 Fornecer aos usuários um canal pelo qual possam solicitar e receber

serviços padronizados, através de processos de autorização e qualificação prede-

finidos;

 2.11.1.3 Realizar todas as requisições de serviço de acordo com os processos

definidos pelo CONTRATANTE, prevendo:
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 2.11.1.3.1 Possibilitar que todas as requisições sejam registradas, contro-

ladas, coordenadas, promovidas e que todo seu ciclo de vida seja realizado

através de ferramenta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.11.1.3.2 Realizar a análise dos meses anteriores das requisições de ser-

viço para que se tenha uma estimativa mais precisa para que o CONTRA-

TANTE possa realizar a ordem de serviço das tarefas que serão autorizadas

previamente;

 2.11.1.3.3 Possibilitar o rastreamento de uma requisição através do seu

status;

 2.11.1.3.4 Utilizar os critérios previamente definidos e acordados com o

CONTRATANTE na determinação das suas prioridades;

 2.11.1.3.5 Possibilitar que os usuários possam realizar requisições de ser-

viços predefinidos através de quaisquer dos canais de comunicação definidos.

 2.11.1.4 Todos os serviços previamente disponibilizados em portal deverão ter

sua descrição detalhada e o tempo estimado necessário para conclusão do seu

atendimento.

 2.11.1.5 Utilizar um Modelo de Requisição de Serviços definido e acordado

com o CONTRATANTE, que deve conter no mínimo as seguintes informações:

 2.11.1.5.1 Número de referência único;

 2.11.1.5.2 Categorização da requisição;

 2.11.1.5.3 Urgência da requisição;

 2.11.1.5.4 Impacto da requisição;

 2.11.1.5.5 Priorização da requisição;

 2.11.1.5.6 Dia e hora de registro;

 2.11.1.5.7 Identificação da pessoa ou equipe de suporte técnico que reali-

zou a requisição;

 2.11.1.5.8 Identificação do canal de comunicação utilizado na notificação

do incidente (portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem
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eletrônica  em  ferramenta  de  comunicação  e  colaboração  do

TRE/AL, etc.);

 2.11.1.5.9 Identificação do canal de comunicação utilizado na notificação

do incidente (portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem

eletrônica  em  ferramenta  de  comunicação  e  colaboração  do

TRE/AL, etc.);

 2.11.1.5.10 Nome, departamento, telefone e localidade do usuário solici-

tante;

 2.11.1.5.11 Descrição da requisição;

 2.11.1.5.12 Status da requisição;

 2.11.1.5.13 Item de Configuração (IC) relacionado;

 2.11.1.5.14 Pessoa ou equipe de suporte técnico para o qual a requisição

foi alocada;

 2.11.1.5.15 Registro das atividades realizadas para atender a requisição e

quando ocorreram;

 2.11.1.5.16 Data e hora da conclusão;

 2.11.1.5.17 Data e hora de encerramento.

 2.11.1.6 Utilizar, em todas as atividades inerentes a uma requisição, o Catálogo de

Serviços;

 2.11.1.7 Utilizar de forma adequada o SLA definido pelo CONTRATANTE para

atender uma requisição. Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADA, poderão

solicitar a revisão dos requisitos, das tarefas e dos prazos para o cumprimento de

uma requisição, caso algum dos eventos a seguir venha a ocorrer:

 2.11.1.7.1 Aumento ou redução dos Itens de Configuração associ-

ados aos serviços de TI envolvidos na requisição;

 2.11.1.7.2 Inserção,  alteração ou remoção de alguma tecnologia

utilizada pelos serviços de TI envolvidos na requisição.

 2.11.1.8 Todos os serviços solicitados e que não estejam previamente contidos no
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Catálogo de Serviços deverão ser submetidos ao Processo de Mudança para devi-

da adequação do Catálogo.

 2.12 Do Gerenciamento de Incidentes
 2.12.1 A CONTRATADA deverá envidar esforços para que, no caso da ocorrência

de um Incidente, os serviços possam ser restabelecidos a sua operação normal o mais

rápido possível, minimizando o impacto ao negócio e garantindo que os Acordos de

Níveis de Serviço (ANS) sejam mantidos.

 2.12.2 A CONTRATADA deverá realizar a priorização de Incidentes de forma que

esteja alinhada com as necessidades de negócio, que devem ser previamente aponta-

das pelo CONTRATANTE.

 2.12.3 A CONTRATADA deverá registrar todos os incidentes, independentemente

do meio pelo qual este foi detectado ou registrado.

 2.12.4 A CONTRATADA deverá garantir a capacitação adequada das Equipes Téc-

nicas de Suporte para que estas possam, através de atividades proativas e sempre que

possível,  identificar,  informar e registrar incidentes antes mesmo que estes sejam

percebidos pelos usuários.

 2.12.5 A CONTRATADA deverá prover mecanismo no processo de Gerenciamento

de Incidentes de forma que seja possível, a critério do CONTRATANTE, determinar

quais serão as pessoas notificadas na ocorrência de determinados tipos de incidentes.

 2.12.6 A CONTRATADA deverá garantir que todo o processamento e manipulação

de Incidentes esteja alinhado com os critérios de urgência e disponibilidade definidos

no Catálogo de Serviços.

 2.12.7 Garantir que todos os incidentes sejam armazenados e gerenciados por meio

da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI.

 2.12.8 Utilizar modelo padronizado de classificação de incidentes que seja consis-

tente e de fácil entendimento com a tabela de Classificação de prioridade do Inciden-

tes e o Catálogo de Serviço.

 2.12.9 Possibilitar que a base de dados de incidentes seja auditada a qualquer tempo
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e sem aviso prévio do CONTRATANTE, a fim de verificar se os registros de inci-

dentes estão categorizados de forma correta.

 2.12.10 Garantir que todos os incidentes sejam classificados de acordo com os crité-

rios de priorização e escalação definidos no Catálogo de Serviços.

 2.12.11 Utilizar um Modelo de Incidente que defina previamente quais os passos de-

vem ser seguidos na manipulação de Incidentes e ter no mínimo as seguintes infor-

mações:

 2.12.11.1 Número de referência único;

 2.12.11.2  Categorização do Incidente;

 2.12.11.3  Urgência do Incidente;

 2.12.11.4  Impacto do Incidente;

 2.12.11.5  Priorização do Incidente – Deverá ser automática levando em conta a

urgência e impacto do incidente;

 2.12.11.6  Dia e hora de registro;

 2.12.11.7  Identificação da pessoa ou Equipe de Suporte Técnico que registrou o

incidente;

 2.12.11.8  Identificação do canal de comunicação utilizado na notificação do in-

cidente (portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem eletrônica em ferra-

menta de comunicação e colaboração do TRE/AL, etc.);

 2.12.11.9 Nome, Departamento, Telefone e localidade do usuário solicitante;

 2.12.11.10 Descrição dos Sintomas;

 2.12.11.11 Status do Incidente (Aberto, Em Andamento, Encerrado, etc);

 2.12.11.12 IC(s) relacionado;

 2.12.11.13 Pessoa ou Equipe Técnica de Suporte para o qual o Incidente foi alo-

cado;

 2.12.11.14 Registro das Atividades realizadas para resolver o incidente e quando

ocorreram.

 2.12.12 Realizar a categorização de todos os incidentes de forma adequada, a fim de
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garantir uma sólida avaliação de tendência. As categorizações deverão conter, pelo

menos, as seguintes informações:

 2.12.12.1 Localidade Impactada;

 2.12.12.2 Serviço Impactado;

 2.12.12.3 Sistema Impactado;

 2.12.12.4 Aplicação Impactada;

 2.12.13 Possibilitar que todos os incidentes possam ser rastreados através de seu ciclo

de vida, garantindo o conhecimento do status atual do incidente, que minimamente

poderá ser:

 2.12.13.1 Aberto ou Ativo;

 2.12.13.2 Em andamento ou Em atendimento;

 2.12.13.3 Resolvido;

 2.12.13.4 Encerrado ou Concluído.

 2.12.14 Realizar um processo de investigação e diagnóstico de incidentes que con-

temple minimamente as seguintes atividades:

 2.12.14.1  Busca pelo entendimento exato do que está acontecendo de errado ou

do que está sendo solicitado pelo usuário;

 2.12.14.2 Definir corretamente a ordem cronológica dos eventos;

 2.12.14.3 Confirmar a extensão do impacto do incidente incluindo o tipo e o nú-

mero de usuários afetados;

 2.12.14.4 Identificar quaisquer outros eventos que possam estar relacionados ou

eventualmente contribuindo para a ocorrência do incidente;

 2.12.14.5 Realizar em base de conhecimento, a busca por ocorrências de inci-

dentes ou problemas anteriores, que sejam similares ao incidente em questão;

 2.12.14.6 Avaliar se o incidente já se encontra em Bases de Dados de Erros Co-

nhecidos (BDEC);

 2.12.14.7  Possibilitar a associação do Incidente com Problema, caso seja neces-

sário.
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 2.12.15 Enviar todos os incidentes não resolvidos à Equipe de Suporte Técnico da

CONTRATADA, que envidará todos os esforços a fim de atender a demanda do

usuário através do telefone. Caso o incidente necessite ser escalado para outra equi-

pe, o usuário deverá ser devidamente informado desta operação.

 2.12.16 Realizar a escalação de Incidentes, a ser realizado através das equipes, de for-

ma que não ultrapasse o SLA definido pelo CONTRATANTE;

 2.12.17 Possibilitar que o Processo de Gerenciamento de Incidentes garanta que todos

os incidentes, independente do meio pelo qual foram registrados, possam ser auto-

maticamente escalados à Equipes de Suporte previamente especificados e/ou ainda

automaticamente notificados a determinado grupo de pessoas através de e-mail;

 2.12.18 Garantir o registro histórico de todas as ações realizadas em quaisquer níveis

do processo de investigação e diagnóstico de um incidente;

 2.12.19 Garantir que todos os incidentes sejam submetidos para avaliação de satisfa-

ção do usuário no seu encerramento;

 2.12.20 Garantir que todos os incidentes resolvidos, mas que não tiveram sua causa

raiz identificada, sejam encaminhados para o Gerenciamento de Problemas.

 2.13 Do Gerenciamento de Problemas

 2.13.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá:

 2.13.1.1 Buscar formas de prevenir a ocorrência de problemas que possam ge-

rar incidentes.

 2.13.1.2 Envidar esforços para eliminar a recorrência de incidentes.

 2.13.1.3 Buscar a minimização do impacto de incidentes que não possam ser

evitados.

 2.13.1.4 Agir preferencialmente de forma proativa na identificação e na solu-

ção de problemas, idealmente antes que outros incidentes relacionados a estes

possam ocorrer novamente.

 2.13.1.5 Revisar incidentes categorizados com prioridade alta, a fim de identi-

ficar sua causa raiz e definir as ações necessárias para que eles não ocorram no-
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vamente.

 2.13.1.6 Realizar periodicamente a revisão dos registros de incidentes e opera-

ções de manutenção, buscando a identificação de atividades, comportamentos e

tendências que possam identificar a existência de um problema.

 2.13.1.7 Realizar periodicamente a revisão dos registros de eventos de Itens de

Configuração – IC –, buscando a identificação de eventos de aviso ou exceção

que possam identificar a existência de um problema.

 2.13.1.8 Garantir que atividades reativas e proativas busquem a identificação

da causa raiz dos problemas, associando-a às prováveis causas de incidentes para

que estes não se tornem recorrentes.

 2.13.1.9 Fornecer pelo menos um Modelo de Problema que defina previamente

quais passos devem ser seguidos na manipulação de problemas para ser seguido

dentro da ferramenta de gestão.

 2.13.1.10 Criar uma Base de Dados de Erros Conhecidos – BDEC – para regis-

trar as eventuais soluções de contorno ou resolução associadas a incidentes e pro-

blemas.

 2.13.1.11 Garantir que todos os problemas tratados sejam detalhadamente regis-

trados na BDEC (Base de Dados de Erros Conhecidos);

 2.13.1.12 Utilizar um modelo de categorização de problemas que será aprovado

pela equipe técnica do CONTRATANTE e levará em conta as seguintes variá-

veis:

 2.13.1.12.1 Se o sistema pode ser recuperado antes de ser substituído;

 2.13.1.12.2 Qual o custo envolvido associado às atividades de recuperação

ou substituição;

 2.13.1.12.3 Qual o nível de conhecimento técnico que será necessário para

solucionar o problema;

 2.13.1.12.4 A quantidade de tempo necessária para solucionar um proble-

ma;
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 2.13.1.12.5 Qual é a extensão do problema.
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 2.14 Do Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço
 2.14.1  A equipe técnica da CONTRATADA deverá:

 2.14.1.1 Considerar que são Itens de Configuração (IC) todos os ativos de ser-

viço que sejam necessários para realizar a entrega de um serviço de TI como, por

exemplo, hardware, software, Catálogo de Serviços e documentação de proces-

sos.

 2.14.1.2 Manter, através de ferramenta de gerenciamento de serviços de TI, in-

formações atuais e históricas de serviços e Itens de Configuração (IC).

 2.14.1.3 Possibilitar que qualquer mudança no estado de algum Item de Confi-

guração seja automaticamente percebida.

 2.14.1.4 Garantir que qualquer operação de adição, remoção, modificação ou

substituição de Itens de Configuração (IC) ou de quaisquer configurações e/ou de

componentes associados a estes, sigam processo de documentação e controle a

ser criado pela CONTRATADA em parceria com o CONTRATANTE;

 2.14.1.5 Garantir que a adição, remoção, modificação ou substituição de Itens

de Configuração (IC), ou de suas características e/ou de componentes associados

a estes, possam ser automaticamente atualizados e registrados por meio de ferra-

menta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.14.1.6 Possibilitar que a Solução de Gestão possa encaminhar informações

de mudança de estado dos serviços e itens de Configuração (IC), que necessitem

de tratativa adequada pelos processos de Gerenciamento de Incidentes e Proble-

mas;

 2.14.1.7 Garantir que todo o histórico de configuração de quaisquer Itens de

Configuração (IC), considerados relevantes pelo CONTRATANTE, seja mantido

em base de dados que poderá ser alimentada automaticamente ou manualmente

através da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.14.1.8 Sugerir ao CONTRATANTE intervenções nos Itens de Configuração

(IC) que possam reduzir custos ou otimizar o desempenho dos serviços prestados
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pela STI;

 2.14.1.9 Utilizar as informações coletadas sobre os Itens de Configuração (IC)

que tornem o seu gerenciamento mais proativo do que reativo;

 2.14.1.10 Estabelecer níveis de controle dos Itens de Configuração (IC) que pos-

sibilitem sua rastreabilidade e auditoria pelo CONTRATANTE;

 2.14.1.11 Garantir que qualquer configuração lógica anterior a uma mudança re-

alizada em um IC possa ser recuperada, a qualquer tempo;

 2.14.1.12 Todos os IC devem estar logicamente identificados na ferramenta de

gerenciamento de serviços de TI com, no mínimo, os seguintes atributos:

 2.14.1.12.1 Identificador Único;

 2.14.1.12.2 Tipo de IC;

 2.14.1.12.3 Nome/Descrição;

 2.14.1.12.4 Versão.

 2.15 Do Atendimento a Sessões e Eventos do Tribunal 
 2.15.1 A CONTRATADA deverá realizar todo o atendimento aos eventos e às sessões

ordinárias e extraordinárias do Tribunal, nas quais realizará o apoio a todos os mem-

bros,  servidores,  membros  auxiliares  e  colaboradores  que  estão  participando  do

evento ou da sessão, quanto a:

 2.15.1.1 Informações e Dúvidas: de sistemas, softwares instalados nos microcom-

putadores e notebooks, multifuncionais, rede wireless e cabeada.

 2.15.1.2  Instalação de equipamentos de TI para uso no plenário;

 2.15.1.3 Troca de microcomputadores e notebook por defeito ou falha;

 2.15.1.4 Ajuda aos usuários para realizarem atividades em softwares e sistemas dis-

ponibilizados pelo Tribunal;

 2.15.1.4.1 As listas de softwares e aplicativos estão nos anexos II e III;

 2.15.1.5 Apoio na realização da transmissão da sessão via internet, quando houver.

 2.15.2 A equipe que atenderá aos eventos e às sessões deverá permanecer em tempo in-
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tegral no recinto em que as atividades estão ocorrendo, durante todo o período de re-

alização das sessões ou eventos;

 2.15.3 Os registros dos atendimentos durante as sessões e ou eventos não deverão cons-

tar na lista de atendimentos para faturamentos, uma vez que a atividade da sessão co-

brirá todos os atendimentos a ela associados.

 2.15.4 As sessões ou eventos poderão ser realizadas nos períodos matutino, vespertino

e noturno;

 2.15.5 As sessões ordinárias são realizadas pelo menos duas vezes ao mês;

 2.15.6 As sessões extraordinárias podem ser marcadas de uma sessão para o próximo

período do dia ou para o dia seguinte, dependendo da necessidade do Tribunal.

 2.16 Do Acordo de Níveis de Serviços (ANS ou SLA)
 2.16.1 A medição da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA será feita

por meio da tabela dos Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimen-

to a Chamados, cujo resultado comporá o valor mensal a ser pago no período de

prestação dos serviços.

 2.16.2 As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de Serviços – ANS se referem a

fatos cotidianos da execução do contrato, não isentando a CONTRATADA das de-

mais responsabilidades ou sanções legalmente previstas.

 2.16.3 Em acordo entre as partes, os procedimentos de metodologia de avaliação duran-

te a execução contratual poderão ser alterados, desde que o novo sistema se mostre

mais eficiente que o anterior, não implique em prejuízos para a CONTRATADA e re-

flita a maturidade do ambiente computacional do CONTRATANTE e atenda a orien-

tação do Egrégio Tribunal de Contas da União em seu Acórdão nº 717/2010-Plená-

rio, item 9.3.5), abaixo:

 2.16.3.1 “determinação  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  para

que, em atenção ao “caput” dos arts. 3º e 41, e art. 54, §1º, da Lei nº

8.666/1993, referente ao princípio da isonomia e à vinculação do contrato

ao instrumento convocatório, abstenha-se de prever no edital a adoção de
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novos Acordos de Nível de Serviço durante a execução contratual, sendo

possível, entretanto, a alteração ou a renegociação para ajuste fino dos ní-

veis de serviços pré-estabelecidos nos editais, desde que essa alteração ou

renegociação: a) esteja prevista no edital e no contrato; b) seja tecnica-

mente justificada; c) não implique acréscimo ou redução do valor contra-

tual do serviço além dos limites de 25% permitidos pelo art. 65, § 1º, da

Lei nº 8.666/1993; d) não configure descaracterização do objeto licitado.”

Acórdão nº 717/2010-Plenário

 2.16.4 Procedimentos relativos a ANS:

 2.16.4.1 O corpo técnico, responsável pela fiscalização do Contrato designado pelo

CONTRATANTE acompanhará a execução dos serviços prestados, atuando junto

ao preposto indicado pela CONTRATADA;

 2.16.4.2 Mensalmente, a CONTRATADA, na pessoa do seu preposto, apresentará a

medição dos serviços no período apurado, conforme o processo de emissão e re-

cebimento dos serviços prestados.

Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimento a Chamados

Nome Descrição Medição Métrica
Perfil  de
Atendime
nto

Periodicida
de

Medidas
Corretivas

Instrumen
to  de
Medição
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C
lassificação de C

ham
ado

INS1  –
Tempo
de
classific
ação  de
Chamad
o

Mede  o
tempo
entre  a
abertura e
a
classifica
ção  do
chamado

Tempo
decorrido
com  o
chamado
no  estado
em
“Aberto”

95%  dos
chamados
classifica
dos  em
até  15
minutos

Atendime
nto  1º
nível

Mensal

Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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R
equisição de S

erviços

INS2  -
Tempo
de
Solução
de
Demand
a
“Requisi
ção  de
Serviços
de
prioridad
e
normal”

Mede  o
tempo
entre  a
classifica
ção  da
demanda
“Requisiç
ão  de
Serviço
de
prioridad
e normal”
e  seu
fechamen
to

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
requisiçõe
s
resolvidas
em  até  4
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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INS3  -
Tempo
de
Solução
de
Demand
a
“Requisi
ção  de
Serviços
de
prioridad
e alta”

Mede  o
tempo
entre  a
classifica
ção  da
demanda
“Requisiç
ão  de
Serviço
de
prioridad
e  alta”  e
seu
fechamen
to

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
requisiçõe
s
resolvidas
em  até  2
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal

Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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Incidentes

INS4  –
Tempo
de
Solução
da
Demand
a
“Inciden
tes”
categoriz
ados
com
“priorida
de alta”

Mede  o
tempo
após  a
classifica
ção  da
demanda
“Incident
e
prioridad
e alta” até
sua
resolução

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
demandas
de
prioridade
alta
resolvidos
em  até  1
hora

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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INS5  –
Tempo
de
Solução
da
Demand
a
“Inciden
tes”
categoriz
ados
com
“priorida
de
média”

Mede  o
tempo
após  a
classifica
ção  da
demanda
“Incident
e
prioridad
e  média”
até  sua
resolução
”

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
demandas
de
prioridade
média
resolvidos
em  até  2
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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INS6  –
Tempo
de
Solução
da
Demand
a
“Inciden
tes”
categoriz
ados
com
“priorida
de
baixa”

Mede  o
tempo
após  a
classifica
ção  da
demanda
“Incident
e
prioridad
e  baixa”
até  sua
resolução

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
demandas
de
prioridade
baixa
resolvidos
em  até  3
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal

Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados

INS  7  –
Índice de
Satisfaçã
o  do
Usuário
Final

Mede  o
índice  de
satisfação
com  o
atendime
nto  ao
usuário
final  da
central de
serviços

Percentual
de
respostas
entre
“Ótimo”  e
“Bom” em
pesquisa
de
satisfação
respondida

90%  das
opiniões
entre
“Ótimo” e
“Bom”

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento

Pesquisa
de
satisfação
da
Ferrament
a  de
Service
Desk.
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por  cada
atendiment
o realizado
ao usuário

e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

 2.16.4.3 Os valores de glosa estão limitados a 20% do valor da fatura do mês de re-

ferência, sem, contudo, isentar ou limitar quaisquer outros valores cobrados a tí-

tulo de sanções administrativas.

 2.17 Dos Critérios para a Classificação da Prioridade
 2.17.1 A CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão obrigatoriamente classificar

todos os Incidentes de acordo o que está definido no Catálogo de Serviços (ANEXO

I).

 2.17.2 A CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE os modelos dos pro-

cessos de Cumprimento de Requisição, Gerenciamento de Incidente, Gerenciamento

de Problema e demais processos que se mostrarem úteis para a CONTRATADA rea-

lizar os serviços constantes nesse termo de referência.
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 2.17.3 Os processos definidos pelo CONTRATANTE deverão ser seguidos e caso

for constatado algum problema com o processo a CONTRATADA deverá informar a

CONTRATANTE para verificar a necessidade de alteração do processo.

 2.18 Demais condições gerais
 2.18.1 A Contratada deverá:

 2.18.1.1 Utilizar os processos de Gerenciamento de Problemas e Gerenciamento de

Incidentes de forma que trabalhem juntos para garantir o aumento da qualidade e

disponibilidade dos serviços de TI;

 2.18.1.2 Realizar a comunicação com todas as Equipes envolvidas para que possam

ter suas atividades supervisionadas e gerenciadas por gestores técnicos devida-

mente capacitados a exercer esta função;

 2.18.1.3 Garantir que o gestor técnico (preposto) execute as seguintes atividades:

 2.18.1.3.1 Coordenar as atividades de sua equipe;

 2.18.1.3.2 Ter ciência de todos os problemas e incidentes que sejam rele-

vantes para o negócio do CONTRATANTE;

 2.18.1.3.3 Agir de forma proativa na sugestão de melhorias que otimizem

a prestação de serviços ao CONTRATANTE;

 2.18.1.3.4 Garantir a integração entre as equipes de suporte;

 2.18.1.3.5 Ser a interface de comunicação entre a equipe técnica do CON-

TRATANTE e as equipes técnicas da CONTRATADA;

 2.18.1.3.6 Estar atento ao cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviço

(ANS) pela CONTRATADA;

 2.18.1.4 Garantir que as Requisições de Serviços sejam tratadas através de pro-

cesso exclusivo para este fim, conforme descrito no processo de Cumprimento de

Requisições;

 2.18.1.5 Garantir que as equipes técnicas estejam permanentemente capacita-

das nas tecnologias adotadas pelo CONTRATANTE, para que estas estejam aptas
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a identificar e resolver rapidamente um incidente ou problema.

 2.18.1.6 Garantir que todas as equipes estejam cientes dos impactos associados

à imagem e aos serviços prestados para o CONTRATANTE, quando estiverem

trabalhando na solução de um incidente ou problema.

 2.18.1.7 Coletar dados através de Solução de Monitoramento e gerar a partir

destas informações os relatórios de disponibilidade dos Itens de Configuração

(IC) relacionados aos serviços descritos no Catálogo de Serviços.

 2.18.1.8 Garantir que os processos de Gerenciamento de Problemas, Gerencia-

mento de Incidentes e Gerência da Configuração e Ativos de Serviço trabalhem

juntos para garantir o aumento da qualidade e disponibilidade dos serviços de TI.

A completa integração desses processos deverá ser operada inclusive pela ferra-

menta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.18.1.9 Informar  ao  CONTRATANTE a  necessidade  de  quaisquer  insumos

necessários para:

 2.18.1.9.1 Resolver incidentes;

 2.18.1.9.2 Resolver problemas;

 2.18.1.9.3 Prover soluções de contorno.

 2.18.1.10 Informar ao CONTRATANTE sempre que a solução de contorno ou

definitiva de um Incidente esteja dependendo do fornecimento de algum insumo

que não seja responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, a fim de se resguar-

dar contra eventuais quebras do Acordo de Nível de Serviço, como por exemplo: 

 2.18.1.10.1 Serviços de fornecedores externos;

 2.18.1.10.2 Fornecimento de equipamentos de hardware;

 2.18.1.10.3 Fornecimento de software; 

 2.18.1.10.4 Fornecimento de energia elétrica.
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 3 Plano de inserção da contratada

 3.1.1 Conceitua-se a “inserção” como sendo o processo em que o CONTRATANTE repas-

sa à CONTRATADA as informações e as atividades, conforme os padrões de execução até

então realizados, para que não haja quebra de continuidade dos serviços. Finalizado este

processo, a CONTRATADA assume o início da execução dos serviços e passa a ser a res-

ponsável pelos resultados obtidos, ressalvados os ajustes de acordo de nível de serviços.

 3.1.2 Os primeiros 90 (noventa) dias após o início da execução dos serviços serão conside-

rados como período de inserção da CONTRATADA, período reservado para que a CON-

TRATADA realize as seguintes atividades:

 3.1.2.1 Conhecer, analisar e entender o ambiente computacional e sua dinâmi-

ca atual, procedimentos, diretrizes, políticas, normas, planos e programas, dentre

outros que deverão ser considerados na execução contratual;

 3.1.2.2 Propor adequação, no que couber, da infraestrutura física e lógica do

CONTRATANTE;

 3.1.2.3 Indicar seu PREPOSTO e substituto, até o 10º dia útil após o início da

vigência do contrato;

 3.1.2.4 Apresentar da equipe de operação devidamente capacitada;

 3.1.2.5 Instalar e configurar software Gestão para atender ao gerenciamento

de incidentes, requisições de serviço, configuração, mudança;

 3.1.2.6 Implantar processo de atendimento, em conformidade com o disposto

neste Termo de Referência.

 3.1.2.7 Definir as rotinas de serviços e demais atividades necessárias à execu-

ção do objeto, e consequente ajuste dos níveis de serviços acordados, em comum

acordo com o CONTRATANTE.

 3.1.3 O Plano de Projeto da Inserção deve ser elaborado pela CONTRATADA, e entregue

ao CONTRATANTE para validação até o 15º dia útil após o início da vigência do contrato,

contemplando as seguintes premissas/atividades para o prazo de 120 dias:

 3.1.3.1 Validar ou atualizar, caso necessário, o Catálogo de Serviços do CON-
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TRATANTE, previamente à sua configuração na ferramenta de Gestão da CON-

TRATADA.

 3.1.3.2 Implantar e adequar a ferramenta de Gestão da CONTRATADA, in-

cluindo os Gerenciamentos de Incidentes, Cumprimento de Requisições, Geren-

ciamento de Problema, Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço e

Gerenciamento de Níveis de Serviço, áreas de atendimento, assuntos, categorias

e demais informações constantes no Catálogo de Serviços.

 3.1.3.3 Definir o modelo de registro dos Itens de Configuração (IC´s) para

formação da  Base de Dados do Gerenciamento de Configuração (BDGC).

 3.1.3.4 Definir  o modelo de gerenciamento do conhecimento (formação da

base de conhecimento) a ser adotado.

 3.1.3.5 Treinar os servidores do CONTRATANTE em todos os módulos da

ferramenta para efeitos de utilização, acompanhamento, aferição e fiscalização

dos serviços.

 3.1.3.6 Apresentar Plano para início dos atendimentos dos chamados de su-

porte técnicos aos usuários do CONTRATANTE.

 3.1.3.7 Capacitar da equipe interna da CONTRATADA na utilização da Ferra-

menta de Gestão.

 3.1.3.8 Entregar os manuais de procedimentos para abertura de chamados na central

de serviços, para disseminação aos usuários do CONTRATANTE.

 4 Vistoria

 4.1 As empresas interessadas em participar do certame poderão realizar vistoria nas de-

pendências da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para verificar as condi-

ções de prestação dos serviços, tomar conhecimento de peculiaridades relacionadas ao

fornecimento e avaliar o grau de complexidade das tarefas a serem desenvolvidas.

 4.2 A vistoria poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista
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para a abertura da licitação, não sendo admitida, em hipótese alguma, qualquer alegação

de desconhecimento, total ou parcial, dos serviços a serem prestados, suas peculiaridades

e complexidade, após a licitação.

 4.3 A Declaração de Vistoria deverá estar devidamente assinada, tanto pelo representante

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como pelo Responsável Técnico da empresa;

 4.4 A licitante poderá agendar a vistoria junto ao TRE/AL por meio do telefone (0XX82)

2122-7753 das 13h00 às 17h00, junto à Coordenadoria de Infraestrutura de TI;

 4.5 Na vistoria a licitante poderá efetuar medições para subsidiar a elaboração de suas

propostas e eliminar possíveis omissões, falhas ou incompatibilidade das especificações

constantes do edital;

 4.6 Se, por qualquer motivo, a referida declaração de vistoria não estiver junto com a do-

cumentação, será considerada, se houver, a segunda via em poder da Comissão Perma-

nente de Licitação, para fins de habilitação;

 4.7 Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, junto com a docu-

mentação de habilitação, declaração de que tem conhecimento da complexidade, dos as-

pectos relativos aos serviços e demais informações necessárias para a execução do obje-

to da licitação responsabilizando-se pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de

sua omissão na verificação dos locais de instalação.

 5 Transferência de Conhecimento e Dados no Término do Contrato

 5.1.1 A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE até 30 dias após o encer-

ramento do contrato toda a base de conhecimento registrada dentro da solução de ges-

tão do Service Desk, bem como, todos os registros dos chamados do período do con-

trato.

 5.1.1.1 Os registros devem ser entregues em formato digital;

 5.1.2 A não entrega dessas informações poderá ser considerada pelo CONTRATANTE

como inexecução parcial do contrato.
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 6 Local e horário de execução dos serviços

 6.1 O serviço deverá ser prestado no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado

na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Farol,  Maceió/AL, CEP 57051-090.

 6.2 O horário de funcionamento da Central de Serviços e os atendimentos de 1º e 2º ní-

veis será na janela compreendida das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira.

 6.2.1 O atendimento de 2º nível poderá se estender, de forma excepcional, até às 20h,

sem ônus adicionais para o CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses:

 6.2.1.1 Necessidade de Atendimento às Sessões Plenárias ou Eventos do TRE/AL;

 6.2.1.2 Necessidade de finalização de cumprimentos de requisição ou de resolução

de incidentes para usuários preferenciais.

 7 Controle e execução

 7.1 Informações Básicas

 7.1.1 As Ordens de serviços – OS's – representam o planejamento das atividades que

serão realizadas no período.

 7.1.2 Por se tratar de estimativa, a OS expressa uma mera expectativa de execução, e

sempre que necessário, independente de datas e prazos, o CONTRATANTE deverá

emitir OS´s complementares para atendimento às necessidades que tenham sido mo-

dificadas ou repriorizadas além das originadas em consequência de situações incertas

ou imprevistas.

 7.1.3 Todos os serviços demandados serão objeto de acompanhamento e fiscalização

mesmo quando executados nas dependências da CONTRATADA;

 7.1.4 Devem compor minimamente uma OS, as seguintes informações:

 7.1.4.1 Especificação da demanda;

 7.1.4.2 Escopo primário do resultado esperado;

 7.1.4.3 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de registros de chama-
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dos, atendimento de requisições de serviços e resolução de incidentes;

 7.1.4.4 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de Manutenção da Saú-

de Operacional;

 7.1.4.5 Estimativa de UST's a serem demandadas para o atendimento de cada de-

manda de melhoria contínua de processos e serviços de TI e implementação de

mudanças evolutivas na infraestrutura de TI;

 7.1.4.6 Período de execução da OS;

 7.1.4.7 Data de emissão da OS;

 7.1.4.8 Conhecimento e aceite da OS, emitidos pelo preposto da CONTRATADA.

 7.1.5 A tabela a seguir detalha as atividades que compõem o processo de Emissão de or-

dem de serviço:

Tarefa Objetivo Responsável Entrada Saída Descrição

Avaliar  o
volume  de
serviços

Visa  garantir  que
o  fiscal
(requisitante  e
técnico)  consulte
as  bases
históricas  de
execução  de
serviços

Fiscal
Técnico  do
Contrato

Base  de
conhecimento
de  serviços
executados

Informações
de  execução
de  serviços
levantadas

Fiscal  Técnico  do
contrato  faz  o
levantamento  de
informações
históricas  junto  a
base  de
conhecimento

Estimar
volume  para
próximo
período

Estimar  o
quantitativo  de
UST´s
necessárias  para
atender  o  órgão
no período

Fiscal
Técnico  de
Contrato

Informações
de execução de
serviços
levantadas
com  as
especificidades
do  período  de
execução

Quantidade
de  UST's
estimadas

O  Fiscal  Técnico
do  contrato  avalia
as  informações  de
execução  de
serviços levantadas,
bem  como  as
necessidades
específicas  do
período  e  calcula,
de forma estimada,
o  quantitativo  de
UST's.

Emitir OS Gerar  OS  para  a
Contratada

Gestor  do
Contrato

Quantitativo
de  UST's

Entrega  da
OS

O  preposto
verificará  se  a  OS
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estimadas proposta  está  em
conformidade  com
os  termos
contratuais,  bem
como,  se  é
tecnicamente
executável.  Caso
detecte  alguma
inconsistência,
deverá  apresentar
ao  Gestor  do
Contrato  para
reformulação

Aceitar
Ordem  de
Serviços

Formalizar  o
aceite  da  ordem
de  serviço  por
parte  da
CONTRATADA

Preposto  da
Contratada

OS Validada OS aceita O  preposto
encaminha
documento
assinado,  com
acordo,  ao  Fiscal
técnico  do
Contrato.

 7.2 Dos Recebimentos dos Serviços

 7.2.1 Deve ser iniciado no 1º dia útil posterior a data de encerramento dos serviços.

 7.2.2 Como entradas desse processo, temos:

 7.2.2.1.1 OS´s emitidas;

 7.2.2.1.2 Acordo de Nível de Serviços (ANS) vigente;

 7.2.2.1.3 Relatório Mensal de Atividades (RMA), composto por:

 7.2.2.1.3.1 Registro dos serviços executados pela Central de Serviços;

 7.2.2.1.3.2 Artefatos, em conformidade com a metodologia proposta pelo

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP),

referentes ao atendimento de demandas de melhoria contínua de processos e

serviços de TI e implementação de mudanças evolutivas na infraestrutura de

TI;

 7.2.2.1.3.3 Relatório resumo de despesas com deslocamento para atendi-

mento às localidades externas de esforço adicional para demandas de atendi-
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mento à localidade externa.

 7.2.2.1.4 Relatórios de desempenho e cumprimento de ANS (RDCNS).

 7.2.3 Como saídas do processo temos:

 7.2.3.1 Relatório de Nível de Serviço (RNS);

 7.2.3.2 Termo de Aceite dos Serviços (TAS).

 7.2.4 Na tabela apresentada a seguir é feito o detalhamento das tarefas que compõem o

processo:

Tarefa Objetivo Responsável Entrada Saída Descrição

Emitir
relatórios:
RMA  e
RDCNS

Gerar  relatórios
que apresentem o
volume  de
serviços
executados,  em
termos  de  UST's
e  os  níveis  de
serviços
alcançados

Preposto  do
Contrato

Dados
obtidos  da
solução  de
Gestão

Relatórios
Mensal  de
Atividades  e
Relatório  de
Desempenho,
Cumprimento
de  Nível  de
Serviço  e
Satisfação  do
usuário

O  preposto  levantará
os  volumes  de
serviços executados no
período  e  elaborará
relatórios
discriminando  as
atividades  e
respectivos  volumes
de UST's

Validar
volumes  de
UST's
consumidas

Verificar  se  os
quantitativos  de
UST's
apresentados  no
RMA  estão  em
conformidade
com  o  solicitado
e com os serviços
efetivamente
entregues  pela
Contratada

Equipe  de
fiscalização
do contrato

Ordens  de
serviço  e
RMA

RMA
validado

Os fiscais  do contrato
confrontarão  os
volumes  de  UST's
consumidas  com  o
volume  estimado  nas
respectivas  ordens  de
serviços.  Também
verificarão,  por  meio
de solução de gestão e
por  meio  de  inspeção
por  amostragem,  a
efetiva  execução  das
atividades
relacionadas no RMA.
Encontrando
inconsistências,
solicitarão
esclarecimentos  ou
retificação  à
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Contratada.

Avaliar
cumprimento
de  nível  de
serviço

Verificar  se  os
níveis  de  serviço
acordados  foram
alcançados

Equipe  de
fiscalização
do contrato

Acordo  de
Nível  de
serviço  e
RDCNS

Relatório  de
Nível  de
Serviço  -
RMA

O  fiscal  do  contrato
confrontará  os  níveis
de  qualidade  e
disponibilidade  de
serviços  reportados
pela  Contratada  com
Acordo  de  Nível  de
Serviço.  Poderá
analisar  também  por
amostragem.  A  partir
dos  dados  obtidos
gerará  o  RNS,
apresentando  a
pontuação  e
respectivas  glosas  por
quebra de ANS.

Avaliar RNS

Permitir  a
Contratada  tomar
conhecimento das
quebras de ANS e
respectivas glosas
apuradas,  e
apresentar defesa.

Preposto  do
Contrato

RNS

Defesa  e
solicitação  de
revisão  do
RNS,  quando
aplicável

O preposto avaliará as
quebras  de  ANS  e
respectivas  glosas
apontadas  e
apresentará as  defesas
cabíveis  que
eventualmente
impliquem  na
reconsideração  do
apurado,  e
encaminhará  a
solicitação  de  revisão
do  RNS  para
apreciação  da  equipe
de fiscalização.

Emitir
Termo  de
Aceite  Dos
Serviços

Gerar  termo  de
aceite  dos
serviços
executados  no
período

Proposto  do
Contrato

RNS
aprovado

Termo  de
Aceite  dos
Serviços
emitido

Tomando  por  base  as
versões finais do RMA
e do RNS, o preposto
da  Contratada  irá
emitir  o  Termo  de
Aceite  dos  Serviços,
contemplando  resumo
de UST's entregues em
cada  grupo  de
serviços,  bem  como
eventuais  glosas
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aplicadas  a  cada
grupo,  e  submeter  à
aprovação  do
Contratante

Emitir
autorização
de
faturamento

Formalizar  o
aceite  dos
serviços
executados  pela
Contratada  no
período  e
pagamento

Equipe  de
fiscalização

Termo  de
Aceite  dos
Serviços

Autorização
de
Faturamento

Uma  vez  aprovado  o
termo  de  aceite  de
serviços,  a  equipe  de
fiscalização  autorizará
a contratada a emissão
de faturas.

 7.2.5 O processo de recebimento de serviços, será apresentado para a validação do volume de

UST's consumidos e avaliação do cumprimento de nível de serviço, conforme abaixo:

 7.2.5.1 Serviços de Central de Serviços:

 7.2.5.1.1 Compõem os serviços executados pela Central de Serviços, relaciona-

dos abaixo:

 7.2.5.1.1.1 Registro e classificação de chamados;

 7.2.5.1.1.2 Atendimento  de  requisição  de  serviço  de  prioridade

normal;

 7.2.5.1.1.3 Atendimento de requisição de serviço de prioridade alta

 7.2.5.1.1.4 Resolução de incidente de prioridade baixa;

 7.2.5.1.1.5 Resolução de incidente de prioridade média;

 7.2.5.1.1.6 Resolução de incidente de prioridade alta;

 7.2.5.1.1.7 Assistência a evento de duração de até meio período;

 7.2.5.1.1.8 Assistência a evento de duração em período integral;

 7.2.5.1.1.9 Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL.

 7.2.5.2 O RMA, emitido pela CONTRATADA, apresentará o quantitativo de cada um dos

serviços executados, relacionados acima, extraído da ferramenta de gerenciamento de servi-

ços de TI.

 7.2.5.3 O RDCNS apresentará os níveis de qualidade estabelecidos como indicadores para os
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grupos de atividades, conforme Acordo de Nível de Serviços.

 7.2.5.4 Para viabilizar as atividades de fiscalização, tanto de volume de serviços reportado

no RMA, quanto para níveis de qualidade reportado no RDCNS, a CONTRATADA deverá

disponibilizar acesso à solução de gestão ao CONTRATANTE, que fará uso dessa solução

para a validação dos quantitativos apresentados, bem como para aferição do nível de serviço

prestado.

 7.2.6 A aprovação do RMA e avaliação do RDCNS deverá ocorrer em até 3 (três) dias

úteis,  contados  da  data  de  seu recebimento  pelo  CONTRATANTE.  No mesmo prazo,  o

CONTRATANTE deverá emitir o RNS para validação da CONTRATADA.

 7.2.7 Na hipótese de potencial inconsistência nos relatórios apresentados pela CONTRA-

TADA, o CONTRATANTE solicitará a CONTRATADA o ajuste e/ou correção necessária. A

CONTRATADA deverá efetuar as correções em até 03 (três) dias úteis ou ainda, neste perío-

do, apresentar motivos e justificativa para os procedimentos adotados.

 7.2.8 Emitido o RNS pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá analisar as quebras

de ANS e respectivas glosas, apresentando os motivos e as justificativas que julgar pertinen-

tes em até 2 (dois) dias úteis. O CONTRATANTE julgará as razões da CONTRATADA em

até 2 (dois) dias úteis, a partir do qual apresentará o RNS definitivo à empresa CONTRATA-

DA para emissão do Termo de Aceito de Serviços (TAS).

 7.2.9 Concluídos os processos de validação de RMA, RDCNS e RNS, a CONTRATADA

emitirá o TAS, submetendo-o à assinatura do CONTRATANTE, que deverá fazê-lo em até 2

(dois) dias úteis, contados do recebimento do documento, para devolvê-lo assinado e autori-

zar a emissão das faturas.

 7.2.10 A CONTRATADA apresentará a fatura, em até 2 (dois) dias úteis após a autorização

de emissão das faturas ou decisão do CONTRATANTE, no caso de ter impetrado justificati-

va, para a emissão e apresentação das faturas, já descontadas as glosas apresentadas no RNS.

 7.2.11 O pagamento das ordens de serviço se resumirá ao montante equivalente às UST's

efetivamente executadas e não ao seu valor global ou parcial previsto nas OS´s.
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 7.3 Do Modelo de Gestão do Contrato

 7.3.1 Nos  termos  do  art.  67  da  Lei  nº  8.666,  de  1993  e  da  Resolução  TRE/AL nº

15.787/2017, serão designados representantes para acompanhar e fiscalizar a realização dos

serviços da contratação, coordenados pelo Gestor do Contrato que deverá anotar em registro

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessá-

rio à regularização de falhas ou defeitos observados;

 7.3.2 As decisões e providências que ultrapassem a competência do Gestor do Contrato se-

rão encaminhadas à autoridade competente do CONTRATANTE para adoção das medidas

convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93;

 7.3.3 O contrato assinado ou a ordem de serviço acompanhada da Nota de Empenho cons-

tituirão documentos de autorização para a execução dos serviços;

 7.3.4 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente

para as providências cabíveis;

 7.3.5 Cabe à CONTRATADA atender, dentro dos prazos estipulados em contrato, quais-

quer exigências do Gestor de Contrato, ou de seu substituto, inerentes ao objeto do contrato,

sem que disso decorra qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, não implicando a ativi-

dade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade

da CONTRATADA, que diz respeito aos danos diretos causados ao CONTRATANTE, em

relação ao serviço fornecido, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer

falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do contra-

to;
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 8 Garantia Contratual

 8.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias uteis após a assinatura do Termo de Con-

trato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Con-

trato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste termo de referência,

cabendo-lhe optar dentre as modalidades: caução em dinheiro, títulos de dívida pública,

seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no art.  56 da Lei nº 8.666, de

1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

 8.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a

aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia

de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

 8.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promo-

ver a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas

cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;

 8.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger

um período de mais 1 (um) mês após o término da vigência contratual.

 8.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

 8.3.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adim-

plemento das demais obrigações nele previstas;

 8.3.2 prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execução do contrato;

 8.3.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRA-

TADA;

 8.3.4 obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias  de qualquer  natureza,  não

adimplidas pela contratada;

 8.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta es-

pecífica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
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 8.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos in-

dicados acima;

 8.6 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

 8.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo

de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

 8.8 O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das se-

guintes hipóteses:

 8.8.1 caso fortuito ou força maior;

 8.8.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações

contratuais;

 8.8.3 descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou

fatos praticados pelo CONTRATANTE;

 8.8.4 atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

 8.9 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não

as previstas neste item.

 8.10 Será considerada extinta a garantia:

 8.10.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de decla-

ração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATA-

DA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

 8.10.2 no prazo de um mês após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não

comunique a ocorrência de sinistros.
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 9 Da vigência do contrato e do reajuste

 9.1 O período de vigência do Contrato de Prestação de Serviço deverá ser de 12 (doze)

meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessi-

vos períodos até  o limite de 60 (sessenta)  meses,  conforme art.  57,  inciso II  da Lei

8.666/1993.

 9.2 O contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos preços de mercado

e à variação efetiva dos insumos e materiais aplicados na prestação dos serviços, obser-

vado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da pro-

posta ou do orçamento a que essa proposta se referir, ou da data do último reajuste, apli -

cando-se o Índice de Custos de Tecnologia da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ou, na insubsistência deste, por outro índice que

vier a substituí-lo.

 9.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo

índice oficial para reajustamento do contrato.

 9.4 A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços até a data da prorroga-

ção contratual subsequente.

 10 Adequação Orçamentária

 10.1 Os recursos dessa contratação estão consignados Plano de Contratações de Soluções

de Tecnologia da Informação e Comunicação/2021 – Item 01: Serviços Técnicos Profis-

sionais de TI, Proposta orçamentária de 2021, Apoio técnico e operacional de TIC Códi-

go de classificação da fonte de recurso: 3390.40.21.
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 11 Do pagamento

 11.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente executa-

dos, em até 10 dias úteis, contados a partir da data final do período de adimplemento de

cada parcela, caso não exista outra pendência que impeça o pagamento.

 11.2 Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), será obriga-

da a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na forma do Anexo IV da

Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, assinadas pelo seu re-

presentante legal.

 11.3 O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da CONTRATADA,

através de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva fatura ou nota fiscal do

fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal do Contrato.

 11.4 Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a CONTRATADA de-

verá apresentar nota fiscal, até o dia 25 de cada mês, emitida em nome do Tribunal Regi-

onal Eleitoral de Alagoas, com descrição completa dos serviços executados, indicação

do número do contrato e da nota de empenho correspondente, além de indicação dos

seus dados bancários, além de necessária juntada do Relatório Mensal de Atividades.

 11.5 Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as retenções devidas ao INSS

e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de

11/01/2012.

 11.6 A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota Fiscal/Fatura, apresentar os do-

cumentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Lici-

tação.

 11.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquida-

ção qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou ina-

dimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

 11.8 Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no mo-
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mento da aceitação, os serviços prestados não estiverem em perfeitas condições e em

conformidade com as especificações estipuladas.

 12 Das Obrigações do Contratante

 12.1 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratu-

ais;

 12.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

 12.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços realizados

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de

aceitação e recebimentos;

 12.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregulari-

dades verificadas no serviço realizado, fixando prazo para que seja substituído, reparado

ou corrigido;

 12.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao serviço, no prazo

e forma estabelecidos;

 12.6 Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de referência e/ou outros instrumen-

tos adequados, como edital e contrato;

 12.7 Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao serviço contratado que

venham a ser solicitadas pelos técnicos da CONTRATADA;

 12.8 Exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato afastamento do ambiente do

CONTRATANTE, de qualquer  profissional  ou preposto da CONTRATADA que, por

justas razões, vier a desmerecer a confiança, embaraçar a fiscalização ou, ainda, que ve-

nha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções

que lhe forem delegadas;

 12.9 Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de

eventuais imperfeições no curso de execução do serviço, fixando prazo para a sua corre-

ção.
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 13 Das Obrigações da Contratada

 13.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Refe-

rência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas de-

correntes da boa e perfeita execução do objeto;

 13.2 Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local

constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal.

 13.3 A CONTRATADA deve relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por

meio do gestor do contrato e, preferencialmente, por escrito;

 13.4 A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos ao TRE/AL e sujeitar-se às orien-

tações do gestor do contrato;

 13.5 Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 dias úteis, irregularidades ocor-

ridas que impeçam, alterem ou retardem a execução do contrato/objeto, efetuando o re-

gistro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimen-

to, sem prejuízo da análise da administração e das sanções previstas;

 13.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

(Art. 55, XVIII Lei 8.666/93);

 13.7 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei

8.666/93);

 13.8 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhista, previdenciário, fiscal e

comercial, pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da presta-

ção do serviço, sendo que não existirá para o TRE/AL qualquer solidariedade quanto ao

cumprimento dessas obrigações;

 13.9 A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail,
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endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes;

 13.10 É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer opera-

ções financeiras;

 13.11 É vedado à CONTRATADA utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade

de  CONTRATADA,  em quaisquer  atividades  de  divulgação  empresarial,  como,  por

exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos;

 13.12 É vedado à CONTRATADA reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou

de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução

dos serviços sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE;

 13.13 Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes ao serviço a

ser executado, não podendo invocar posteriormente desconhecimento para cobrança de

serviços extras, desde que previstos na proposta comercial da CONTRATADA;

 13.14 Indicar o preposto no prazo de 10 (dias) dias úteis, contados a partir da assinatura do

contrato, para garantir, em todas as questões relativas ao cumprimento das obrigações le-

gais e administrativas da CONTRATADA, a presteza e a agilidade necessária ao proces-

so decisório. O Preposto deverá reportar-se ao CONTRATANTE, quando solicitado por

essa, indicando e-mail, endereço, número de telefone comercial e celular corporativo,

caso disponível.

 13.15 Apresentar Termo de Confidencialidade por parte de seus prestadores de serviço en-

voldidos diretamente na execução dos serviços contratados.
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 14 Critérios de Qualificação Técnica Exigidos para a CONTRATADA

 14.1 Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito públi-

co ou privado, comprovando que o licitante executa ou executou a prestação de serviços

técnicos de Suporte Remoto e Presencial, de 1º e 2º Níveis, aos Usuários de Tecnologia

da Informação (TI): 

 14.1.1 Capacidade técnica de prestação de serviço em um período ininterrupto de um

ano, de atendimento remoto e suporte técnico, nas modalidades remota (web e tele-

fônico) e presencial num ambiente de pelo menos 200 (duzentas) estações de traba-

lho, com no mínimo 200 (duzentos) usuários de TIC. 

 14.1.2 Capacidade técnica de suporte, em um período ininterrupto de um ano, ao Siste-

ma Operacional Microsoft Windows 10, Suites de Escritório e Soluções de Video-

conferência. 

 14.1.3  Capacidade de gerenciamento de atendimento, em um período ininterrupto de

um ano, utilizando software de gerenciamento de acesso remoto e solução de “Base

de  Conhecimento”,  com quantidade  de  registros/eventos  igual  ou superior  a  500

(quinhentos) por mês. 

 14.2 No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a empresa que está fornecendo o atestado, o

responsável pelo setor encarregado do objeto em questão, inclusive telefones de contato,

e a especificação dos serviços executados.

 14.3 Para a comprovação do período mínimo, será admitido o somatório de atestados (mas

os períodos concomitantes serão computados uma única vez).

 14.4 Somente será aceito atestado expedido após a conclusão do contrato, ou se decorrido,

no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser

executado em prazo inferior.

 14.5 Os atestados apresentados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da ativi-

dade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente da lici-

tante.
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 14.6 O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da

legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que fo-

ram prestados os serviços.

 14.7 A comprovação do vínculo de trabalho dos profissionais indicados com a licitante

deverá ser efetuada quando da assinatura do contrato com o TRE/AL.

 15 Das Sanções Administrativas 

 15.1  Disposições Gerais

 15.1.1 A  CONTRATADA  ficará  sujeita  às  penalidades  previstas  nas  Leis  nº

10.520/2002 e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou

condições do presente contrato;

 15.1.2 Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na hipótese de a CON-

TRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a docu-

mentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retar-

damento da execução do objeto da presente contratação, não mantiver a proposta, fa-

lhar ou fraudar na execução deste contrato/objeto, comportar-se de modo inidôneo

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e, se for

o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo

das multas previstas neste contrato, e no Edital e das demais cominações legais;

 15.1.3 Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução incompleta ou em des-

conformidade com as condições avençadas, poderão ser aplicadas as seguintes pena-

lidades, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo do disposto

nos parágrafos anteriores dessa seção:

 15.1.3.1 Advertência;

 15.1.3.2 Multa nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de pe-

nalidades deste Termo de Referência:
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 15.1.3.2.1 Multa moratória de 0,5% sobre o valor total  da contratação,

por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10

dias, situação que poderá caracterizar inexecução parcial do contrato;

 15.1.3.2.2 Pela caracterização de inexecução parcial do objeto contratado,

será aplicada multa de até 20% do valor global do contrato;

 15.1.3.2.3 Após o 20º dia de atraso,  os serviços poderão,  a critério do

CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total

do Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento;

 15.1.3.2.4 Pela caracterização de inexecução total do objeto contratado,

será aplicada multa de até 30% do valor global do contrato;

 15.1.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos;

 15.1.3.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminis-

tração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pe-

nalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Admi-

nistração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada

com base na alínea anterior;

 15.1.4 No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis

a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada da

garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA ou ajuizada a

dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de

juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês;

 15.1.5 Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos III e

IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem

como a rescisão contratual,  serão publicados resumidamente no Diário Oficial  da

União;

 15.1.6 De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções

previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou aos
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profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:

 15.1.6.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolo-

sos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

 15.1.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licita-

ção;

 15.1.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administra-

ção em virtude de atos ilícitos praticados;

 15.1.7 Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, da Lei n.º

8.666/93,  exceto  para  aquela  definida  no  inciso  IV,  caberá  recurso  no  prazo  de

05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato;

 15.1.8 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 87, da

Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente do Tribu-

nal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de

intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua apli-

cação;

 15.1.9 Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item anterior, se-

rão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem como

daquela competente para decidir sobre o recurso;

 15.1.10 O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, mediante reci-

bo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado no edifício sede, situado

na Av. Aristeu de Andrade, 377 – Farol, Maceió/AL;

 15.1.11 As penalidades previstas neste Termo de Referência são independentes entre

si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem preju-

ízo  de  outras  medidas  cabíveis,  garantida  prévia  defesa  (art.  87,  §  2º  da  Lei

8.666/93).

 15.2 Tabela de Penalidades

 15.2.1 A advertência não é pressuposto para aplicação das outras penalidades, se as
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circunstâncias exigirem punição mais rigorosa. A advertência será aplicada de ma-

neira preventiva e pedagógica nas infrações de menor ofensividade e leves, conforme

ilustrado na tabela 2 de níveis de gravidade. Essas infrações possuem as seguintes

características:

 15.2.1.1 Não causam prejuízo à Administração;

 15.2.1.2 A CONTRATADA após a notificação, diligência para resolver o pro-

blema, fornecer o produto ou executar o serviço; e

 15.2.1.3 Nas hipóteses onde há elementos que sugerem que a CONTRATADA

corrigirá seu procedimento.

 15.2.2 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de con-

tratar com o TRE/AL poderá ser aplicada nas hipóteses previstas no Art. 88 da Lei nº

8.666/93 e nas seguintes:

 15.2.2.1 Descumprimento reiterado de obrigações fiscais; e

 15.2.2.2 Cometimento de infrações graves, muito graves e gravíssimas, consi-

derando os prejuízos causados ao CONTRATANTE e as circunstâncias no caso

concreto.

 15.2.2.3 Na ocorrência de infrações contratuais não especificadas na tabela 3, o

fiscal/gestor do contrato utilizará como critérios o prejuízo causado ao contratan-

te e a diligência da contratada para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um

dos níveis de criticidade especificados na tabela 2.

 15.2.3 A multa poderá ser acumulada com quaisquer outras sanções e será aplicada

na seguinte forma:

Tabela 1: Percentual máximo para as infrações

Infração
Multa  
(%  sobre  o  valor  global  do
contrato)

1) apresentação de documentação falsa Até 30% (trinta por cento)
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2) fraude na execução contratual

3) comportamento inidôneo

4) fraude fiscal

5) inexecução total do contrato

6) inexecução parcial Até 20% (vinte por cento)

7) descumprimento de obrigação contratual

 15.2.4 Além dessas, serão aplicadas multas por meio da combinação de níveis de

gravidade relacionados na Tabela 2 às infrações descritas na Tabela 3, sendo o núme-

ro de multas por níveis de gravidade computados para a configuração de inexecução

parcial e/ou total do contrato;

 15.2.5 Todas as ocorrências contratuais serão registradas pelo CONTRATANTE, que

notificará a CONTRATADA dos registros. Serão atribuídos níveis para as ocorrên-

cias, conforme tabela 3;

 15.2.6 Na  ocorrência  de  infrações  contratuais  não  especificadas  na  tabela  3,  o

fiscal/gestor do contrato utilizará como critérios o prejuízo causado ao contratante e

a diligência da CONTRATADA para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um

dos níveis de criticidade especificados na tabela 2;

 15.2.7 Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA apresente justifica-

tiva razoável e aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsi-

derado ou inserido em uma categoria de menor gravidade;

Tabela 2: Níveis de Gravidade

Nível  deCorrespondência
(por ocorrência sobre o

Ocorrências
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Gravidade
valor  global  do
CONTRATO)

Inexecução
Parcial

Inexecução
Total

1  
(menor
ofensividade)

0,2%. 7 a 11 12 ou mais

2 (leve) 0,4%. 6 a 10 11 ou mais

3 (médio) 0,8%. 5 a 9 10 ou mais

4 (grave) 1,6%. 4 a 6 7 ou mais

5 (muito grave) 3,2%. 3 a 4 5 ou mais

6 (gravíssimo) 4%. 2 3 ou mais

Tabela 3: Infrações e correspondentes níveis

INFRAÇÃO

Item Descrição Nível

1 Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia e expresso
acordo do CONTRATANTE.

6

2 Caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras. 6

3 Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer in-
formações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços sem o
consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE

5

4 Utilizar  o  nome do CONTRATANTE,  ou  sua  qualidade  de  CONTRATADA, em
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de
visita, anúncios e impressos.

5

6 Deixar de relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do fiscal
do contrato

3
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7 Deixar de sujeitar-se à fiscalização do CONTRATANTE, que inclui o atendimento às
orientações do fiscal do contrato e a prestação dos esclarecimentos formulados.

4

8 Deixar de responsabilizar-se pelos produtos e materiais utilizados na contratação, as-
sim como substituir imediatamente qualquer material que não atenda aos critérios es-
pecificados neste termo.

6

9 Deixar de zelar pelas instalações do CONTRATANTE 3

10 Deixar de responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos pelos seus
empregados quando em serviço.

6

11 Deixar de responsabilizar-se pelos encargos trabalhista, fiscal e comercial, pelos se-
guros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da prestação do serviço.

6

12 Deixar de observar rigorosamente as normas regulamentadoras de segurança do tra-
balho.

6

13 Deixar de manter nas dependências do CONTRATANTE, os funcionários identifica-
dos e uniformizados de maneira condizente com o serviço, observando ainda as nor-
mas internas e de segurança.

2

14 Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, todas as condições
de habilitação e qualificação que permitiram sua contratação

6

15 Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail,  endereço e telefones
comerciais para fins de comunicação formal entre as partes.

2

16 Deixar de responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus prestado-
res de serviço e por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE e a
terceiros.

6

17 Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas as documentações determinadas
pelo fiscal do contrato para efeitos de atestar os serviços e comprovar regularizações.

4

18 Deixar de assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias para o
atendimento dos prestadores de serviço acidentados ou com mal súbito.

6

19 Deixar de relatar à CONTRATANTE toda e quaisquer irregularidades ocorridas, que 5
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impeça, altere ou retarde a execução do contrato, efetuando o registro da ocorrência
com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimento.

20 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a execução
do objeto.

5

21 Recusar fornecimento determinado pela fiscalização sem motivo justificado. 3

22 Retirar das dependências do TRE/AL quaisquer equipamentos ou materiais de consu-
mo sem autorização prévia.

3

23 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 6

Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA apresente justificativa razoável

e aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsiderado ou inserido

em uma categoria de menor gravidade.

Processo SEI 0007953-81.2018.6.02.8000   Termo de Referência – Especificação do Objeto                          Página 56 de 70

Termo de Referência Revisado e atualizado (1008761)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 754



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA - Catálogo de Serviços
(*) para fins de faturamento as tarefas de presente catálogo (Anexo I  - Catálogo de Serviços) só podem ser consideradas para quando

concluídas integralmente.

(**) deve a contratada, antes de realizar o faturamento, em condição preliminar ao Relatório Mensal de Atividades, enviar informe

que estabeleça correlação entre os serviços do presente catálogo e as tarefas previstas no Item 2.7.4 para conferência e atesto

preliminar por parte da fiscalização contratual.

Incidentes e Problemas
Usuário Comum

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Média Baixo Baixa

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Média Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Média Médio Média

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Baixa Baixo Baixa

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Média Médio Média

Correio Eletrônico Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de
correio compartilhadas 

Média Médio Média

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver tablets Baixa Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver impressora Média Baixo Baixa
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Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Baixa Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver scanner Média Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Média Baixo Baixa

Usuários e grupos Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Baixo Média

Incidentes e Problemas
Usuário Preferencial

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Alta Baixo Média

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Alta Baixo Média

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Alta Médio Alta

Correio Eletrônico Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio com-
partilhadas 

Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Alto Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver tablets Alta Baixo Média

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Alto Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver impressora Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Alta Baixo Média
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Estação de trabalho e equipamen-
tos Falha, analisar e resolver scanner Alta Baixo Média

Estação de trabalho e equipamen-
tos Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Alta Médio Alta

Usuários e grupos Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Médio Alta

Requisições de Serviço

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas
Prioridade

Usuário Co-
mum

Usuário Prefe-
rencial

Acesso de rede e dados Configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a rede wireless Normal Alta

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a dados (arquivos e pastas) Normal Alta

Acesso de rede e dados Orientar usuários quanto ao acesso de rede e dados Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar sistemas desenvolvidos Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos de escritórios Normal Alta

Aplicativos e aplicações Orientar usuários quanto ao uso de aplicativos e aplicações Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar antivírus Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos diversos Normal Alta

Correio Eletrônico Orientar usuários quanto ao uso e funcionalidades do correio eletrônico Normal Alta

Correio Eletrônico Configurar e disponibilizar caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio
compartilhadas Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar certificados digitais Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Eliminar dados de estação de trabalho utilizando ferramenta forense Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar estação de trabalho Normal Alta
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Estação de trabalho e equipamentos Configurar e disponibilizar evento online em aplicativo de videoconferência Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar agente de monitoramento Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar impressora Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar scanner Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar sistemas operacionais Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar tablets Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Orientar Usuários quanto ao uso dos Equipamentos Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Remanejar ou remover equipamentos Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Emitir laudo de equipamento Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Teste de periférico Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Acionar garantia de equipamento Normal Alta

Usuários e grupos Orientar Usuários quanto ao uso e funcionalidades de listas de distribuição e perfis Normal Alta

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar perfil de usuários e grupos no AD Normal Alta

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar senha Normal Alta

Assistência proativa Visita Técnica Alta Alta

Backup Criação de jobs de backup/replicação Normal Alta

Backup Restauração de jobs de backup/replicação Média Alta

Backup Configurações de baixa complexidade na solução de backup Normal Alta

Backup Solução de problemas de baixa complexidade na solução de backup Alta Alta

Virtualização  Criação de Virtual Machines - VMs Normal Alta

Virtualização Alteração de configuração de VMs Normal Alta

Virtualização Configurações de baixa complexidade na solução de virtualização Normal Alta

Windows/Linux Server Instalação de servidor Normal Alta

Windows/Linux Server Configuração de serviços/sistemas de baixa complexidade em servidor Média Alta
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Windows/Linux Server Solução de problemas de baixa complexidade na solução em servidor Alta Alta

(*) São considerando problemas de baixa complexidade aqueles derivados da necessidade de atualização, revisão de configuração, entre outros que não demandem, a priori, abertura de

chamados ou abertura de incidentes junto ao responsável pela distribuição do software/prodtuo.

Eventos
Categoria da Atividade Tarefa

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração de até meio período

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração em período integral

Apoio a Eventos Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL
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 15.2.8  Esse catálogo contém somente as atividades nas quais a CONTRATADA realizará as suas atividades no Serviço de

Atendimento ao Usuário. As outras atividades relativas aos outros setores da STI não estão elencadas neste catálogo.

 15.2.9 As alterações no catálogo de serviço e nos critérios de priorização serão efetivadas mediante apostilamento do contra -

to.

 15.2.10 As prioridades das Requisições de Serviço serão dadas a partir do perfil do usuário e do tempo que o chamado está

aberto sem resolução.

 15.2.11 Os critérios de Prioridade refletidos no Catálogo de Serviços são:

Impacto

Alto Médio Baixo

U
rg

ên
ci

a

A
lt

o Prioridade alta Prioridade alta Prioridade média

M
éd

ia Prioridade alta Prioridade média Prioridade baixa

B
ai

xa Prioridade média Prioridade baixa Prioridade baixa

Tabela de Classificação de Prioridade de Incidentes

 15.2.12 O impacto e a urgência são os dois critérios básicos para a classificação de Incidentes;

 15.2.13 Impacto – Classifica importância dos efeitos que determinado incidente, problema ou mudança podem vir a surtir no
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negócio.

 15.2.13.1 Alto – Pode afetar significativamente o negócio da instituição.

 15.2.13.2 Médio – Pode afetar moderadamente o negócio da instituição.

 15.2.13.3 Baixo – Pode afetar minimamente o negócio da instituição.

 15.2.14 Urgência – Determina quanto tempo a permanência de determinado incidente, problema ou mudança poder impactar

significativamente o negócio.

 15.2.14.1  Alta – Sugere a tomada de ação no menor tempo possível para restabelecimento dos serviços.

 15.2.14.2 Média – Sugere a tomada de ação de forma programada a fim de garantir que esta não mude seu estado para

Alta.

 15.2.14.3 Baixa – Pode ser previamente programada ou conforme disponibilidade.

Processo SEI 19.00.6300.0001253/2021-17                   Pregão Eletrônico TRE/AL nº 05/2021                          Página 63 de 70

Termo de Referência Revisado e atualizado (1008761)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 761

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=228348&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001032&infra_hash=695dfa282bd662cdc835d2355ea7fae151096d8602e3b77340a81c8a6c53a50a


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO II 

SOFTWARES

LICENÇAS DE VEEAM BACKUP &  REPLICATION

PRODUTO QUANTIDADE

Veeam Backup & Replication versão 10 ou superior 8

LICENÇAS DE VMWARE VSPHERE 

PRODUTO QUANTIDADE

Vmware vCenter Standard 02

Vmware vSphere Enterprise Plus 22

LICENÇAS TREND MICRO (ANTIVIRUS)

PRODUTO QUANTIDADE

Trend Micro Officescan 500

LICENÇAS DIVERSAS

SOFTWARE QUANTIDADE DE LICENÇAS

OFFICE 365 50

LICENÇAS WINDOWS 

PRODUTO QUANTIDADE

WINDOWS SERVER DATACENTER 10

WINDOWS  CALS 700
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LINUX

PRODUTO QUANTIDADE DE VMs

Redhat ou distribuição derivada 20

Ubuntu ou distribuição derivada 20

Anexo III 

 Lista de Sistema

Nome do Sistema Informações

SEI – Sistema Eletrônico de Informações https://sei.tre-al.jus.br

Sistema de Chamados Sistema Interno de Controle de Chamados
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ANEXO IV 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Eu,  ________________________________________________________,  inscrito(a)  sob

RG n.º _________________________ e CPF n.º _______________________, colaborador

da  empresa  __________________________,  estabelecida  no  endereço

_____________________________________,  inscrita  no  CNPJ/MF  com  o  n.º

______________________, em razão da execução das atividades previstas do contrato TRE/AL nº

____________, tomei conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do Tribunal

Regional  Eleitoral  de  Alagoas  -  TRE/AL  e  aceito  as  regras,  condições  e  obrigações  constantes  no

presente Termo.

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção

às informações restritas de propriedade exclusiva do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas, projetos,

especificações,  desenhos,  cópias,  diagramas,  fórmulas,  modelos,  amostras,  fluxogramas,  croquis,

fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios,

processos,  projetos,  conceitos  de  produto,  especificações,  amostras  de  ideia,  clientes,  nomes  de

revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções

e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.

3. Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência

formal e expressa do TRE/AL, das informações restritas reveladas.

4. Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores,

consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos

nas discussões,  análises,  reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços ao TRE/AL,

devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas

reveladas.
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5. Obrigo-me, perante o TRE/AL, informar imediatamente qualquer violação das regras de sigilo

estabelecidas  neste  Termo  que  tenha  ocorrido  por  sua  ação  ou  omissão,  independentemente  da

existência de dolo.

6. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data

da  assinatura  de  contrato  entre  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  -  TRE/AL  e  a

_____________________________.

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, assino-o.

Maceió, ____ de _________________ de 20___.

Assinatura: ______________________________________________
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ANEXO V 

TERMO DE VISTORIA

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Declaramos,  para  fins  de  participação  no  pregão  TRE/AL  nº  ______________,  que  a  empresa

______________________________________________, devidamente representada pelo Sr.

__________________________________________, CPF nº ______________________,

realizou vistoria técnica junto a este Tribunal Regional Eleitora de Alagoas,  tomando conhecimento

sobre o local onde deverá ser realizados os serviços contratados, como Centro de Processamento de

Dados; sobre os subsistemas de controle e operação das salas do CPD que hospedam os sistemas críticos

do  TRE/AL;  os  modelos  de  equipamentos  utilizados  pelo  TRE/AL;  a  topologia  de   rede  local  do

TRE/AL; os softwares de monitoramento e controle de ciclo de vida de chamados.

Maceió, ___ de _______________ de 20___.

Representante da licitante

Representante do TRE/AL
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ANEXO VI  

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

AO Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas– PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/20YY

Dados da Empresa
Razão Social:
CNPJ:
Endereço Eletrônico (e-mail):  
Tel/Fax:
Endereço:
Banco: Agência: C/C:

Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Contrato
Nome:
Função:
CPF:
Telefone/Fax:
Endereço Eletrônico (e-mail):

Item Descrição Valor Unitário
(R$)

Quantidade Valor total
(R$)

1 Unidade de Serviço Técnico -

UST

13.920

Obs 1. – Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como

impostos, taxas, fretes, garantias, serviços de instalação, salários, encargos sociais, fiscais e comerciais,

bem como quaisquer outros aplicáveis.

Obs. 2 – Declaramos de que a empresa possui todos os requisitos exigidos no edital e no termo de
referência para o cumprimento do objeto contratual.
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Esclarecimentos iniciais, baseados nos questionamentos formalizados em relação ao Pregão Eletrônico

nº 69/2021 deste Regional:

1 . Trata-se  de  primeira  contratação,  desta  natureza,  própria  do  TRE/AL,  sendo assim não  há

histórico referencial para a contratação;

2 . O atendimento será em sua grande maioria  no âmbito da sede o Regional,  observa-se,  sem

prejuízo  doutros  pontos,  no  Termo  de  Referência  Item  7.2.2.1.3.3  que  há  possibilidade  de

deslocamento, limitado ao âmbito do TRE/AL ;

3 . Não há, a priori, atendimento em feriados locais e nacionais. Todavia, quanto ao horário atentar

para possibilidade, excepcional,  de atendimento nível 2,  até às 20hrs,  prevista no Termo de

Referência, Item 6.2.1 ;

4 . O TRE/AL usa ferramenta de Controle de Chamados de desenvolvimento próprio, sem limite de

usuários ;

5 . Equipamento  do  TRE/AL:  aproximadamente  500  (quinhentos)  computadores  e

no-breaks/estabilizadores; 60 (sessenta) notebooks; 50 (cinquenta) firewalls e roteadores; 80

(oitenta) multifuncionais;

6 . Itens de reposição de hardware que de propriedade do TRE/AL são de responsabilidade deste

Regional;

7 . O  TRE/AL  fornecerá  ambiente  e  meio  de  atendimento  básico  (mesa,  computador,

telefone/ramal, impressora, bancada para realização de teste). 
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2022.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0990256, segue

para as providências o Termo de Referência, evento 1008761,
revisado e atualizado.

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 DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 04/02/2022, às 08:28,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1008763 e o código CRC FAA0ED54.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2022.
Devolvo os autos ao Sr. Coordenador de

Infraestrutura, solicitando o especial obséquio de a Unidade,
na medida do possível, destacar, no texto do Termo de
Referência, as alterações propostas em razão do formato
anterior.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/02/2022, às 20:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1010268 e o código CRC 90741E76.
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1. 2 – DO OBJETO

      Contratação de empresa para a 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência e as condições estabelecidas.

TERMO DE REFERÊNCIA

 1 Do Objeto

 1.1 Contratação de empresa para a prestação continuada de serviço especializado de su-

porte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de Unidades de Serviço Técni-

co – USTs,  em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral

de Alagoas - TRE/AL –, conforme as especificações contidas no presente Termo de Re-

ferência.

 2 Justificativa

 2.1 A Secretaria de Tecnologia da Informação – STI – é área técnica dentro do Tribunal

Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL – responsável pela gestão, controle e manuten-

ção de todos os processos de trabalho relacionados a Tecnologia da Informação, bem

como do setor de atendimento ao usuário que apoia a instituição na resolução de proble-

mas e necessidades referentes a equipamentos e sistemas utilizados pelo TRE/AL.

 2.2 No que tange à forma de contratação, adotou-se, como unidade de pagamento, a Uni-

dade de Serviço Técnico – UST –, unidade de medida criada para mensurar o custo de

execução de uma atividade, por um técnico capacitado, baseando-se no tempo gasto e na

complexidade para realização da atividade.
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 2.3 A escolha dessa unidade de medida teve como fundamentos: a aplicação das melho-

res práticas de mercado, a garantia da transparência na contratação e na execução das

atividades, e o foco na produtividade e na qualidade dos serviços prestados. A adoção

dessa métrica também teve como objetivo, em termos práticos, a contratação de presta-

ção de serviços que fossem pagos de acordo com as necessidades do Tribunal.

 2.4  A  escolha  da  métrica  supracitada  reforçou-se,  ainda,  pelo  teor  do  Acórdão

2.471/2008 – Plenário TCU, que orienta sobre a Terceirização de Tecnologia da Informa-

ção na Administração Pública Federal, ressaltando que a contratação do tipo de objeto

pretendido não pode ser caracterizada exclusivamente como fornecimento de mão de

obra, devendo ser considerada unicamente a prestação de serviços.

 2.5 Ainda para aquela contratação, como forma de quantificar o número de USTs que se

pretendia contratar, a STI, com base no trabalho de mapeamento de processos conduzido

pelo órgão e boas práticas adotadas em outros Órgãos da Administração Pública Federal,

estabeleceu lista de serviços, cujo detalhamento levou à obtenção do número estimado

de unidades necessárias para cumprimento do objetivo proposto por esta contratação.

Inicialmente, para a implantação do serviço, estimou-se o quantitativo de 13.920 USTs.

Todavia, dada a restrição orçamentária e dentro do que determinado pela Administração

do Tribunal na instrução dos autos do Procedimento SEI nº  0006398-24.2021.6.02.8000

este quantitativo foi revisado e limitado, para os fins da contratação, em 3.890 USTs

para realização dos atendimentos aos chamados, dos atendimentos às Sessões do Plená-

rio do TRE/AL e solicitações de serviço que a equipe técnica da STI determinasse como

necessárias para acelerar a implantação ou bom funcionamento de outros serviços.

 2.6 Neste contexto, tomou-se por referência a execução de serviços similares do Contra-

to TSE nº 16/2015 – Infraestrutura, no recorte Alagoas, até que haja tempo para o ama-

durecimento dos trabalhos desenvolvidos pela unidade, com consequente aprimoramento

de processos, padrões de trabalho e políticas internas.
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 2.7 Dos Serviços 
 2.7.1 O objeto pretendido consiste na contratação de prestação continuada de servi-

ço de suporte técnico especializado de TI ao usuário do TRE/AL mediante o uso de

Unidade de Serviço Técnico – UST – como métrica de aferição e faturamento dos

serviços prestados, gerando contrato com empenho estimativo a ser consumido me-

diante demanda.

 2.7.2 O serviço será realizado mediante a abertura de Ordens de Serviço faturadas

mensalmente.

 2.7.3 O SERVIÇO é composto de TAREFAS de suporte técnico que compõem as

rotinas do Serviço de Atendimento ao Usuário.

 2.7.4 Cada TAREFA, por sua vez, possui um custo medido em UST, sendo aplicado

para cada um dos tipos de tarefas de suporte de 1º e 2º níveis, conforme os valores

estipulados por cada tarefa listadas abaixo:

Tarefa Quantidade de USTs
Registro Registro e classificação de chamados 1

Requisi-
ção  de
Serviço

Atendimento de requisição de serviço de priorida-
de normal

2

Atendimento de requisição de serviço de priorida-
de alta

4

Problema
ou  Inci-
dente

Resolução de incidente de prioridade baixa 2
Resolução de incidente de prioridade média 3
Resolução de incidente de prioridade alta 4

Evento

Assistência a evento de duração de até meio perí-
odo

4

Assistência a evento de duração em período inte-
gral

8

Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL 8
 2.7.5 Para os fins de entendimento do item anterior,  evento de até meio-

período são aqueles com duração não superior a 04 (quatro) horas; eventos de dura-

ção em período integral são eventos com duração de até 10 (dez) horas, já contabi-

lizado o horário dedicado ao intervalo intra-jornada.
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2. Dos Papéis
 2.7.6 Gestor do Contrato: (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): ser-

vidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução

contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato respon-

sabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art.

67, da Lei nº 8.666/93;

 2.7.7 Preposto: representante da CONTRATADA perante o TRE/AL, com indica-

ção formal, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais

questões legais e administrativas referentes ao andamento contratual, além de aten-

der as recomendações do Gestor na execução do contrato;

 2.7.8 Fiscal do Contrato: (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): ser-

vidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto

do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para fis-

calizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução;

 2.7.9 Usuários: São todas as pessoas que trabalham no Tribunal e todo cidadão que

solicitar um apoio para um serviço disponibilizado no Catálogo de Serviços ou in-

formar falha, incidente ou problema em um serviço ou equipamento administrado

pela STI;

 2.7.10 Usuários Preferenciais: São os usuários que requerem maior atenção no tem-

po de respostas as requisições de serviço, incidentes e problemas. São eles: 

 2.7.10.1 Presidente, Vice-Presidente e Corregedor;

 2.7.10.2 Membros do Pleno;

 2.7.10.3 Diretor-Geral;

 2.7.10.4 Secretários.

 2.8 Das Equipes de Suporte Técnico
 2.8.1 A CONTRATADA deverá dispor de Equipes de Suporte Técnico capacitadas

a atender as demandas e atividades previstas pelos processos de: Gerenciamento de

Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Cumprimento de Requisições e Gerencia-
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mento de Configuração de Ativos e Serviços. 

 2.8.2 As equipes de suporte deverão ser categorizadas da seguinte forma:

 2.8.2.1 Equipe de Suporte de 1° Nível

 2.8.2.1.1 Responsável direto pelo recebimento de demandas por meio dos ca-

nais de atendimento e primeiro nível de suporte ao usuário de TI do TRE/AL.

Caso necessário,  estes  profissionais  poderão  realizar  atividades  de  atendi-

mento a requisições e resolução de incidentes e  problemas,  independente-

mente de sua complexidade, desde que suportadas por roteiros/scripts conti-

dos na base de conhecimento.

 2.8.2.1.2 Dada a complexidade da atividade, o profissional atuando nesta equi-

pe deve ter experiência mínima de 01 (um) ano de atuação na área de atendi-

mento a usuários de TIC, na atividade de “Help Desk de TI” ou de “suporte

técnico de TI” ou função com nomenclatura similar; Ensino Superior comple-

to.

 2.8.2.2 Equipe de Suporte de 2° Nível 

 2.8.2.2.1 Responsável direta por atuar como segundo nível de suporte ao usuá-

rio de TI do TRE/AL, sendo capaz de realizar atividades de maior complexi-

dade. Deverá estar apta a dar suporte a todos os itens do Catálogo de Servi-

ços, sendo capaz de atender presencialmente tanto o usuário comum quanto o

usuário preferencial do TRE/AL, demonstrando proficiência técnica e habili-

dades de comunicação oral e escrita em língua portuguesa.

 2.8.2.2.2 Dada a maior complexidade da atividade, o profissional atuando nesta

equipe deve ter experiência mínima de  2 (dois) anos de atuação na área de

atendimento aos usuários de TIC, ou na atividade de “suporte técnico de TI”,

ou função com nomenclatura similar; Ensino Superior completo.

 2.8.2.2.3 Os profissionais destinados ao Suporte de 2º  Nível devem ter certifi-

cação ou participação em treinamentos com carga horária mínima de 20h,

para comprovação de adequação técnica nas respectivas áreas de atuação. 
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 2.9 Da Central de Serviços (Service Desk)
 2.9.1 Com base no conjunto de boas práticas, o CONTRATANTE busca atender às

necessidades de negócio do órgão pelo aumento da qualidade dos seus serviços de TI

que serão baseados na Central  de Serviços e nos Acordos de Níveis de Serviços

(ANS ou SLA).

 2.9.2 O propósito da Central de Serviços (Service Desk) é ser o único ponto de con-

tato entre os usuários e os serviços prestados pela TI do CONTRATANTE. Por meio

da Central de Serviços os usuários deverão ser capazes de:

 2.9.2.1 Informar a ocorrência de Incidentes;

 2.9.2.2 Requisitar informações referentes a chamados, sistemas, softwares e

serviços prestados pela STI e contidos no Catálogo de Serviço;

 2.9.2.3 Realizar Requisições de Serviços;

 2.9.2.4 Requisitar atendimentos relativos a serviços e processos associados a

Configuração, Incidentes e Problemas que a Secretaria de TI realiza, sendo que:

 2.9.2.4.1 Gerenciamento de Incidentes – é o processo responsável em tratar

das interrupções não planejadas, da redução da qualidade de um serviço de TI

e falhas em itens de configuração;

 2.9.2.4.2 Gerenciamento de Problemas – é o processo responsável pelo geren-

ciamento do ciclo de vida de todos os problemas. Referência: o ITIL –Infor-

mation Technology Infrastruture Library --  v3 define “problema” como a

causa raiz de um ou mais incidentes.

 2.9.2.4.3 Gerenciamento de Configuração – é a atividade na qual se identifi-

ca, controla,  registra, audita e verifica os serviços e itens de configuração

(IC) para garantir sua integridade e configurações necessárias para controlar

os serviços.

 2.10 Dos Requisitos de Infraestrutura para a Central de Serviços
 2.10.1 Os usuários deverão ser capazes de entrar em contato com a Central de Serviços,

pelo menos, por meio dos seguintes Canais de Comunicação:
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 2.10.1.1 meio telefônico, por meio de números a serem disponibilizados pelo

TRE/AL;

 2.10.1.2 formulário de abertura de requisições e aviso de incidentes e proble-

mas disponível na ferramenta de gerenciamento de serviços de TI já em produção

no TRE/AL e em uso pelos usuários dos serviços;

 2.10.1.3 chat em ferramenta de comunicação e colaboração institucional ou ou-

tros meios que venham a ser disponibilizados pelo TRE/AL;

 2.10.1.4 E-mail;

 2.10.1.5 ChatBot para atendimento a usuários, a ser disponibilizado pela CONTRA-

TADA, com integração com o WhatsApp, com o portal de atendimento já dispo-

nibilizado pelo TRE/AL aos usuários dos serviços de TI e ferramenta de comuni-

cação e colaboração institucional do TRE/AL.

 2.10.2 A CONTRATADA utilizará a ferramenta de gerenciamento de serviços de TI já

em produção no TRE/AL e em uso pelos seus usuários e equipes de TI.

 2.10.3 A CONTRATADA será responsável por adaptações, evoluções, atualizações, in-

tegrações com outras bases, sistemas e aplicativos, e demais necessidades técnicas,

identificadas pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, com vistas a manter a

adequação da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI e de seus respectivos

plugins ou módulos para viabilizar fluentemente as atividades da CONTRATADA.

 2.10.4 A CONTRATADA deverá obrigatoriamente realizar as seguintes atividades em

relação a central de serviços:

 2.10.4.1 Receber todas as demandas de usuários e da equipe de TI do CONTRA-

TANTE;

 2.10.4.2 Registrar de forma detalhada todos os incidentes e requisições de servi-

ços oriundos dos usuários, pelos meios de comunicação suportados pela Central

de Serviços;

 2.10.4.3 Realizar a categorização e priorização das requisições, incidentes e pro-

blemas adequadamente, de acordo com o Catálogo de Serviços; 
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 2.10.4.4 Envidar esforços para resolver incidentes e requisições de serviços no

primeiro contato com o usuário e de maneira eficiente, ou seja, no menor tempo

possível, identificando com tempestividade a necessidade de escalação do atendi-

mento para outra equipe de suporte técnica mais bem capacitada;

 2.10.4.5  Realizar, quando necessário, a escalação de incidentes e requisições de

serviços para as equipes de suporte adequadas;

 2.10.4.6 Manter os usuários informados sobre o progresso do atendimento das soli-

citações, registrando adequadamente o andamento dos chamados na ferramenta

de gerenciamento de serviços de TI, ou seja, documentando as informações soli-

citadas e registrando as informações fornecidas, e retornando ligação ao usuário,

quando exigido ou necessário, para informar sobre o atendimento da requisição

ou resolução do problema ou incidente, conforme procedimentos a serem defini-

dos pelo TRE/AL;

 2.10.4.7 Realizar o fechamento de todos os incidentes resolvidos, requisições de

serviços e outros chamados.

 2.10.5 A CONTRATADA se compromete a disponibilizar, até o fim da execução do

Plano de Inserção, esses requisitos dentro de prazo acordado para início da prestação

dos serviços contratados.

 2.11 Dos Cumprimentos de Requisição 
 2.11.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 

 2.11.1.1 Disponibilizar aos usuários informações sobre todos os serviços que

estão disponíveis, assim como os procedimentos necessários para solicitar tais

serviços;

 2.11.1.2 Fornecer aos usuários um canal pelo qual possam solicitar e receber

serviços padronizados, através de processos de autorização e qualificação prede-

finidos;

 2.11.1.3 Realizar todas as requisições de serviço de acordo com os processos

definidos pelo CONTRATANTE, prevendo:
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 2.11.1.3.1 Possibilitar que todas as requisições sejam registradas, contro-

ladas, coordenadas, promovidas e que todo seu ciclo de vida seja realizado

através de ferramenta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.11.1.3.2 Realizar a análise dos meses anteriores das requisições de ser-

viço para que se tenha uma estimativa mais precisa para que o CONTRA-

TANTE possa realizar a ordem de serviço das tarefas que serão autorizadas

previamente;

 2.11.1.3.3 Possibilitar o rastreamento de uma requisição através do seu

status;

 2.11.1.3.4 Utilizar os critérios previamente definidos e acordados com o

CONTRATANTE na determinação das suas prioridades;

 2.11.1.3.5 Possibilitar que os usuários possam realizar requisições de ser-

viços predefinidos através de quaisquer dos canais de comunicação definidos.

 2.11.1.4 Todos os serviços previamente disponibilizados em portal deverão ter

sua descrição detalhada e o tempo estimado necessário para conclusão do seu

atendimento.

 2.11.1.5 Utilizar um Modelo de Requisição de Serviços definido e acordado

com o CONTRATANTE, que deve conter no mínimo as seguintes informações:

 2.11.1.5.1 Número de referência único;

 2.11.1.5.2 Categorização da requisição;

 2.11.1.5.3 Urgência da requisição;

 2.11.1.5.4 Impacto da requisição;

 2.11.1.5.5 Priorização da requisição;

 2.11.1.5.6 Dia e hora de registro;

 2.11.1.5.7 Identificação da pessoa ou equipe de suporte técnico que reali-

zou a requisição;

 2.11.1.5.8 Identificação do canal de comunicação utilizado na notificação

do incidente (portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem
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eletrônica  em  ferramenta  de  comunicação  e  colaboração  do

TRE/AL, etc.);

 2.11.1.5.9 Identificação do canal de comunicação utilizado na notificação

do incidente (portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem

eletrônica  em  ferramenta  de  comunicação  e  colaboração  do

TRE/AL, etc.);

 2.11.1.5.10 Nome, departamento, telefone e localidade do usuário solici-

tante;

 2.11.1.5.11 Descrição da requisição;

 2.11.1.5.12 Status da requisição;

 2.11.1.5.13 Item de Configuração (IC) relacionado;

 2.11.1.5.14 Pessoa ou equipe de suporte técnico para o qual a requisição

foi alocada;

 2.11.1.5.15 Registro das atividades realizadas para atender a requisição e

quando ocorreram;

 2.11.1.5.16 Data e hora da conclusão;

 2.11.1.5.17 Data e hora de encerramento.

 2.11.1.6 Utilizar, em todas as atividades inerentes a uma requisição, o Catálogo de

Serviços;

 2.11.1.7 Utilizar de forma adequada o SLA definido pelo CONTRATANTE para

atender uma requisição. Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADA, poderão

solicitar a revisão dos requisitos, das tarefas e dos prazos para o cumprimento de

uma requisição, caso algum dos eventos a seguir venha a ocorrer:

 2.11.1.7.1 Aumento ou redução dos Itens de Configuração associ-

ados aos serviços de TI envolvidos na requisição;

 2.11.1.7.2 Inserção,  alteração ou remoção de alguma tecnologia

utilizada pelos serviços de TI envolvidos na requisição.

 2.11.1.8 Todos os serviços solicitados e que não estejam previamente contidos no
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Catálogo de Serviços deverão ser submetidos ao Processo de Mudança para devi-

da adequação do Catálogo.

 2.12 Do Gerenciamento de Incidentes
 2.12.1 A CONTRATADA deverá envidar esforços para que, no caso da ocorrência

de um Incidente, os serviços possam ser restabelecidos a sua operação normal o mais

rápido possível, minimizando o impacto ao negócio e garantindo que os Acordos de

Níveis de Serviço (ANS) sejam mantidos.

 2.12.2 A CONTRATADA deverá realizar a priorização de Incidentes de forma que

esteja alinhada com as necessidades de negócio, que devem ser previamente aponta-

das pelo CONTRATANTE.

 2.12.3 A CONTRATADA deverá registrar todos os incidentes, independentemente

do meio pelo qual este foi detectado ou registrado.

 2.12.4 A CONTRATADA deverá garantir a capacitação adequada das Equipes Téc-

nicas de Suporte para que estas possam, através de atividades proativas e sempre que

possível,  identificar,  informar e registrar incidentes antes mesmo que estes sejam

percebidos pelos usuários.

 2.12.5 A CONTRATADA deverá prover mecanismo no processo de Gerenciamento

de Incidentes de forma que seja possível, a critério do CONTRATANTE, determinar

quais serão as pessoas notificadas na ocorrência de determinados tipos de incidentes.

 2.12.6 A CONTRATADA deverá garantir que todo o processamento e manipulação

de Incidentes esteja alinhado com os critérios de urgência e disponibilidade definidos

no Catálogo de Serviços.

 2.12.7 Garantir que todos os incidentes sejam armazenados e gerenciados por meio

da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI.

 2.12.8 Utilizar modelo padronizado de classificação de incidentes que seja consis-

tente e de fácil entendimento com a tabela de Classificação de prioridade do Inciden-

tes e o Catálogo de Serviço.

 2.12.9 Possibilitar que a base de dados de incidentes seja auditada a qualquer tempo
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e sem aviso prévio do CONTRATANTE, a fim de verificar se os registros de inci-

dentes estão categorizados de forma correta.

 2.12.10 Garantir que todos os incidentes sejam classificados de acordo com os crité-

rios de priorização e escalação definidos no Catálogo de Serviços.

 2.12.11 Utilizar um Modelo de Incidente que defina previamente quais os passos de-

vem ser seguidos na manipulação de Incidentes e ter no mínimo as seguintes infor-

mações:

 2.12.11.1 Número de referência único;

 2.12.11.2  Categorização do Incidente;

 2.12.11.3  Urgência do Incidente;

 2.12.11.4  Impacto do Incidente;

 2.12.11.5  Priorização do Incidente – Deverá ser automática levando em conta a

urgência e impacto do incidente;

 2.12.11.6  Dia e hora de registro;

 2.12.11.7  Identificação da pessoa ou Equipe de Suporte Técnico que registrou o

incidente;

 2.12.11.8  Identificação do canal de comunicação utilizado na notificação do in-

cidente (portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem eletrônica em ferra-

menta de comunicação e colaboração do TRE/AL, etc.);

 2.12.11.9 Nome, Departamento, Telefone e localidade do usuário solicitante;

 2.12.11.10 Descrição dos Sintomas;

 2.12.11.11 Status do Incidente (Aberto, Em Andamento, Encerrado, etc);

 2.12.11.12 IC(s) relacionado;

 2.12.11.13 Pessoa ou Equipe Técnica de Suporte para o qual o Incidente foi alo-

cado;

 2.12.11.14 Registro das Atividades realizadas para resolver o incidente e quando

ocorreram.

 2.12.12 Realizar a categorização de todos os incidentes de forma adequada, a fim de
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garantir uma sólida avaliação de tendência. As categorizações deverão conter, pelo

menos, as seguintes informações:

 2.12.12.1 Localidade Impactada;

 2.12.12.2 Serviço Impactado;

 2.12.12.3 Sistema Impactado;

 2.12.12.4 Aplicação Impactada;

 2.12.13 Possibilitar que todos os incidentes possam ser rastreados através de seu ciclo

de vida, garantindo o conhecimento do status atual do incidente, que minimamente

poderá ser:

 2.12.13.1 Aberto ou Ativo;

 2.12.13.2 Em andamento ou Em atendimento;

 2.12.13.3 Resolvido;

 2.12.13.4 Encerrado ou Concluído.

 2.12.14 Realizar um processo de investigação e diagnóstico de incidentes que con-

temple minimamente as seguintes atividades:

 2.12.14.1  Busca pelo entendimento exato do que está acontecendo de errado ou

do que está sendo solicitado pelo usuário;

 2.12.14.2 Definir corretamente a ordem cronológica dos eventos;

 2.12.14.3 Confirmar a extensão do impacto do incidente incluindo o tipo e o nú-

mero de usuários afetados;

 2.12.14.4 Identificar quaisquer outros eventos que possam estar relacionados ou

eventualmente contribuindo para a ocorrência do incidente;

 2.12.14.5 Realizar em base de conhecimento, a busca por ocorrências de inci-

dentes ou problemas anteriores, que sejam similares ao incidente em questão;

 2.12.14.6 Avaliar se o incidente já se encontra em Bases de Dados de Erros Co-

nhecidos (BDEC);

 2.12.14.7  Possibilitar a associação do Incidente com Problema, caso seja neces-

sário.

Processo SEI 0007953-81.2018.6.02.8000   Termo de Referência – Especificação do Objeto                          Página 13 de 70

Termo de Referência - Destacado (1010932)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 783



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 2.12.15 Enviar todos os incidentes não resolvidos à Equipe de Suporte Técnico da

CONTRATADA, que envidará todos os esforços a fim de atender a demanda do

usuário através do telefone. Caso o incidente necessite ser escalado para outra equi-

pe, o usuário deverá ser devidamente informado desta operação.

 2.12.16 Realizar a escalação de Incidentes, a ser realizado através das equipes, de for-

ma que não ultrapasse o SLA definido pelo CONTRATANTE;

 2.12.17 Possibilitar que o Processo de Gerenciamento de Incidentes garanta que todos

os incidentes, independente do meio pelo qual foram registrados, possam ser auto-

maticamente escalados à Equipes de Suporte previamente especificados e/ou ainda

automaticamente notificados a determinado grupo de pessoas através de e-mail;

 2.12.18 Garantir o registro histórico de todas as ações realizadas em quaisquer níveis

do processo de investigação e diagnóstico de um incidente;

 2.12.19 Garantir que todos os incidentes sejam submetidos para avaliação de satisfa-

ção do usuário no seu encerramento;

 2.12.20 Garantir que todos os incidentes resolvidos, mas que não tiveram sua causa

raiz identificada, sejam encaminhados para o Gerenciamento de Problemas.

 2.13 Do Gerenciamento de Problemas

 2.13.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá:

 2.13.1.1 Buscar formas de prevenir a ocorrência de problemas que possam ge-

rar incidentes.

 2.13.1.2 Envidar esforços para eliminar a recorrência de incidentes.

 2.13.1.3 Buscar a minimização do impacto de incidentes que não possam ser

evitados.

 2.13.1.4 Agir preferencialmente de forma proativa na identificação e na solu-

ção de problemas, idealmente antes que outros incidentes relacionados a estes

possam ocorrer novamente.

 2.13.1.5 Revisar incidentes categorizados com prioridade alta, a fim de identi-

ficar sua causa raiz e definir as ações necessárias para que eles não ocorram no-
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vamente.

 2.13.1.6 Realizar periodicamente a revisão dos registros de incidentes e opera-

ções de manutenção, buscando a identificação de atividades, comportamentos e

tendências que possam identificar a existência de um problema.

 2.13.1.7 Realizar periodicamente a revisão dos registros de eventos de Itens de

Configuração – IC –, buscando a identificação de eventos de aviso ou exceção

que possam identificar a existência de um problema.

 2.13.1.8 Garantir que atividades reativas e proativas busquem a identificação

da causa raiz dos problemas, associando-a às prováveis causas de incidentes para

que estes não se tornem recorrentes.

 2.13.1.9 Fornecer pelo menos um Modelo de Problema que defina previamente

quais passos devem ser seguidos na manipulação de problemas para ser seguido

dentro da ferramenta de gestão.

 2.13.1.10 Criar uma Base de Dados de Erros Conhecidos – BDEC – para regis-

trar as eventuais soluções de contorno ou resolução associadas a incidentes e pro-

blemas.

 2.13.1.11 Garantir que todos os problemas tratados sejam detalhadamente regis-

trados na BDEC (Base de Dados de Erros Conhecidos);

 2.13.1.12 Utilizar um modelo de categorização de problemas que será aprovado

pela equipe técnica do CONTRATANTE e levará em conta as seguintes variá-

veis:

 2.13.1.12.1 Se o sistema pode ser recuperado antes de ser substituído;

 2.13.1.12.2 Qual o custo envolvido associado às atividades de recuperação

ou substituição;

 2.13.1.12.3 Qual o nível de conhecimento técnico que será necessário para

solucionar o problema;

 2.13.1.12.4 A quantidade de tempo necessária para solucionar um proble-

ma;
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 2.13.1.12.5 Qual é a extensão do problema.
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 2.14 Do Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço
 2.14.1  A equipe técnica da CONTRATADA deverá:

 2.14.1.1 Considerar que são Itens de Configuração (IC) todos os ativos de ser-

viço que sejam necessários para realizar a entrega de um serviço de TI como, por

exemplo, hardware, software, Catálogo de Serviços e documentação de proces-

sos.

 2.14.1.2 Manter, através de ferramenta de gerenciamento de serviços de TI, in-

formações atuais e históricas de serviços e Itens de Configuração (IC).

 2.14.1.3 Possibilitar que qualquer mudança no estado de algum Item de Confi-

guração seja automaticamente percebida.

 2.14.1.4 Garantir que qualquer operação de adição, remoção, modificação ou

substituição de Itens de Configuração (IC) ou de quaisquer configurações e/ou de

componentes associados a estes, sigam processo de documentação e controle a

ser criado pela CONTRATADA em parceria com o CONTRATANTE;

 2.14.1.5 Garantir que a adição, remoção, modificação ou substituição de Itens

de Configuração (IC), ou de suas características e/ou de componentes associados

a estes, possam ser automaticamente atualizados e registrados por meio de ferra-

menta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.14.1.6 Possibilitar que a Solução de Gestão possa encaminhar informações

de mudança de estado dos serviços e itens de Configuração (IC), que necessitem

de tratativa adequada pelos processos de Gerenciamento de Incidentes e Proble-

mas;

 2.14.1.7 Garantir que todo o histórico de configuração de quaisquer Itens de

Configuração (IC), considerados relevantes pelo CONTRATANTE, seja mantido

em base de dados que poderá ser alimentada automaticamente ou manualmente

através da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.14.1.8 Sugerir ao CONTRATANTE intervenções nos Itens de Configuração

(IC) que possam reduzir custos ou otimizar o desempenho dos serviços prestados
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pela STI;

 2.14.1.9 Utilizar as informações coletadas sobre os Itens de Configuração (IC)

que tornem o seu gerenciamento mais proativo do que reativo;

 2.14.1.10 Estabelecer níveis de controle dos Itens de Configuração (IC) que pos-

sibilitem sua rastreabilidade e auditoria pelo CONTRATANTE;

 2.14.1.11 Garantir que qualquer configuração lógica anterior a uma mudança re-

alizada em um IC possa ser recuperada, a qualquer tempo;

 2.14.1.12 Todos os IC devem estar logicamente identificados na ferramenta de

gerenciamento de serviços de TI com, no mínimo, os seguintes atributos:

 2.14.1.12.1 Identificador Único;

 2.14.1.12.2 Tipo de IC;

 2.14.1.12.3 Nome/Descrição;

 2.14.1.12.4 Versão.

 2.15 Do Atendimento a Sessões e Eventos do Tribunal 
 2.15.1 A CONTRATADA deverá realizar todo o atendimento aos eventos e às sessões

ordinárias e extraordinárias do Tribunal, nas quais realizará o apoio a todos os mem-

bros,  servidores,  membros  auxiliares  e  colaboradores  que  estão  participando  do

evento ou da sessão, quanto a:

 2.15.1.1 Informações e Dúvidas: de sistemas, softwares instalados nos microcom-

putadores e notebooks, multifuncionais, rede wireless e cabeada.

 2.15.1.2  Instalação de equipamentos de TI para uso no plenário;

 2.15.1.3 Troca de microcomputadores e notebook por defeito ou falha;

 2.15.1.4 Ajuda aos usuários para realizarem atividades em softwares e sistemas dis-

ponibilizados pelo Tribunal;

 2.15.1.4.1 As listas de softwares e aplicativos estão nos anexos II e III;

 2.15.1.5 Apoio na realização da transmissão da sessão via internet, quando houver.

 2.15.2 A equipe que atenderá aos eventos e às sessões deverá permanecer em tempo in-
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tegral no recinto em que as atividades estão ocorrendo, durante todo o período de re-

alização das sessões ou eventos;

 2.15.3 Os registros dos atendimentos durante as sessões e ou eventos não deverão cons-

tar na lista de atendimentos para faturamentos, uma vez que a atividade da sessão co-

brirá todos os atendimentos a ela associados.

 2.15.4 As sessões ou eventos poderão ser realizadas nos períodos matutino, vespertino

e noturno;

 2.15.5 As sessões ordinárias são realizadas pelo menos duas vezes ao mês;

 2.15.6 As sessões extraordinárias podem ser marcadas de uma sessão para o próximo

período do dia ou para o dia seguinte, dependendo da necessidade do Tribunal.

 2.16 Do Acordo de Níveis de Serviços (ANS ou SLA)
 2.16.1 A medição da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA será feita

por meio da tabela dos Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimen-

to a Chamados, cujo resultado comporá o valor mensal a ser pago no período de

prestação dos serviços.

 2.16.2 As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de Serviços – ANS se referem a

fatos cotidianos da execução do contrato, não isentando a CONTRATADA das de-

mais responsabilidades ou sanções legalmente previstas.

 2.16.3 Em acordo entre as partes, os procedimentos de metodologia de avaliação duran-

te a execução contratual poderão ser alterados, desde que o novo sistema se mostre

mais eficiente que o anterior, não implique em prejuízos para a CONTRATADA e re-

flita a maturidade do ambiente computacional do CONTRATANTE e atenda a orien-

tação do Egrégio Tribunal de Contas da União em seu Acórdão nº 717/2010-Plená-

rio, item 9.3.5), abaixo:

 2.16.3.1 “determinação  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  para

que, em atenção ao “caput” dos arts. 3º e 41, e art. 54, §1º, da Lei nº

8.666/1993, referente ao princípio da isonomia e à vinculação do contrato

ao instrumento convocatório, abstenha-se de prever no edital a adoção de
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novos Acordos de Nível de Serviço durante a execução contratual, sendo

possível, entretanto, a alteração ou a renegociação para ajuste fino dos ní-

veis de serviços pré-estabelecidos nos editais, desde que essa alteração ou

renegociação: a) esteja prevista no edital e no contrato; b) seja tecnica-

mente justificada; c) não implique acréscimo ou redução do valor contra-

tual do serviço além dos limites de 25% permitidos pelo art. 65, § 1º, da

Lei nº 8.666/1993; d) não configure descaracterização do objeto licitado.”

Acórdão nº 717/2010-Plenário

 2.16.4 Procedimentos relativos a ANS:

 2.16.4.1 O corpo técnico, responsável pela fiscalização do Contrato designado pelo

CONTRATANTE acompanhará a execução dos serviços prestados, atuando junto

ao preposto indicado pela CONTRATADA;

 2.16.4.2 Mensalmente, a CONTRATADA, na pessoa do seu preposto, apresentará a

medição dos serviços no período apurado, conforme o processo de emissão e re-

cebimento dos serviços prestados.

Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimento a Chamados

Nome Descrição Medição Métrica
Perfil  de
Atendime
nto

Periodicida
de

Medidas
Corretivas

Instrumen
to  de
Medição
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C
lassificação de C

ham
ado

INS1  –
Tempo
de
classific
ação  de
Chamad
o

Mede  o
tempo
entre  a
abertura e
a
classifica
ção  do
chamado

Tempo
decorrido
com  o
chamado
no  estado
em
“Aberto”

95%  dos
chamados
classifica
dos  em
até  15
minutos

Atendime
nto  1º
nível

Mensal

Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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R
equisição de S

erviços

INS2  -
Tempo
de
Solução
de
Demand
a
“Requisi
ção  de
Serviços
de
prioridad
e
normal”

Mede  o
tempo
entre  a
classifica
ção  da
demanda
“Requisiç
ão  de
Serviço
de
prioridad
e normal”
e  seu
fechamen
to

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
requisiçõe
s
resolvidas
em  até  4
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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INS3  -
Tempo
de
Solução
de
Demand
a
“Requisi
ção  de
Serviços
de
prioridad
e alta”

Mede  o
tempo
entre  a
classifica
ção  da
demanda
“Requisiç
ão  de
Serviço
de
prioridad
e  alta”  e
seu
fechamen
to

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
requisiçõe
s
resolvidas
em  até  2
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal

Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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Incidentes

INS4  –
Tempo
de
Solução
da
Demand
a
“Inciden
tes”
categoriz
ados
com
“priorida
de alta”

Mede  o
tempo
após  a
classifica
ção  da
demanda
“Incident
e
prioridad
e alta” até
sua
resolução

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
demandas
de
prioridade
alta
resolvidos
em  até  1
hora

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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INS5  –
Tempo
de
Solução
da
Demand
a
“Inciden
tes”
categoriz
ados
com
“priorida
de
média”

Mede  o
tempo
após  a
classifica
ção  da
demanda
“Incident
e
prioridad
e  média”
até  sua
resolução
”

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
demandas
de
prioridade
média
resolvidos
em  até  2
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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INS6  –
Tempo
de
Solução
da
Demand
a
“Inciden
tes”
categoriz
ados
com
“priorida
de
baixa”

Mede  o
tempo
após  a
classifica
ção  da
demanda
“Incident
e
prioridad
e  baixa”
até  sua
resolução

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
demandas
de
prioridade
baixa
resolvidos
em  até  3
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal

Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados

INS  7  –
Índice de
Satisfaçã
o  do
Usuário
Final

Mede  o
índice  de
satisfação
com  o
atendime
nto  ao
usuário
final  da
central de
serviços

Percentual
de
respostas
entre
“Ótimo”  e
“Bom” em
pesquisa
de
satisfação
respondida

90%  das
opiniões
entre
“Ótimo” e
“Bom”

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento

Pesquisa
de
satisfação
da
Ferrament
a  de
Service
Desk.
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por  cada
atendiment
o realizado
ao usuário

e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

 2.16.4.3 Os valores de glosa estão limitados a 20% do valor da fatura do mês de re-

ferência, sem, contudo, isentar ou limitar quaisquer outros valores cobrados a tí-

tulo de sanções administrativas.

 2.17 Dos Critérios para a Classificação da Prioridade
 2.17.1 A CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão obrigatoriamente classificar

todos os Incidentes de acordo o que está definido no Catálogo de Serviços (ANEXO

I).

 2.17.2 A CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE os modelos dos pro-

cessos de Cumprimento de Requisição, Gerenciamento de Incidente, Gerenciamento

de Problema e demais processos que se mostrarem úteis para a CONTRATADA rea-

lizar os serviços constantes nesse termo de referência.
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 2.17.3 Os processos definidos pelo CONTRATANTE deverão ser seguidos e caso

for constatado algum problema com o processo a CONTRATADA deverá informar a

CONTRATANTE para verificar a necessidade de alteração do processo.

 2.18 Demais condições gerais
 2.18.1 A Contratada deverá:

 2.18.1.1 Utilizar os processos de Gerenciamento de Problemas e Gerenciamento de

Incidentes de forma que trabalhem juntos para garantir o aumento da qualidade e

disponibilidade dos serviços de TI;

 2.18.1.2 Realizar a comunicação com todas as Equipes envolvidas para que possam

ter suas atividades supervisionadas e gerenciadas por gestores técnicos devida-

mente capacitados a exercer esta função;

 2.18.1.3 Garantir que o gestor técnico (preposto) execute as seguintes atividades:

 2.18.1.3.1 Coordenar as atividades de sua equipe;

 2.18.1.3.2 Ter ciência de todos os problemas e incidentes que sejam rele-

vantes para o negócio do CONTRATANTE;

 2.18.1.3.3 Agir de forma proativa na sugestão de melhorias que otimizem

a prestação de serviços ao CONTRATANTE;

 2.18.1.3.4 Garantir a integração entre as equipes de suporte;

 2.18.1.3.5 Ser a interface de comunicação entre a equipe técnica do CON-

TRATANTE e as equipes técnicas da CONTRATADA;

 2.18.1.3.6 Estar atento ao cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviço

(ANS) pela CONTRATADA;

 2.18.1.4 Garantir que as Requisições de Serviços sejam tratadas através de pro-

cesso exclusivo para este fim, conforme descrito no processo de Cumprimento de

Requisições;

 2.18.1.5 Garantir que as equipes técnicas estejam permanentemente capacita-

das nas tecnologias adotadas pelo CONTRATANTE, para que estas estejam aptas
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a identificar e resolver rapidamente um incidente ou problema.

 2.18.1.6 Garantir que todas as equipes estejam cientes dos impactos associados

à imagem e aos serviços prestados para o CONTRATANTE, quando estiverem

trabalhando na solução de um incidente ou problema.

 2.18.1.7 Coletar dados através de Solução de Monitoramento e gerar a partir

destas informações os relatórios de disponibilidade dos Itens de Configuração

(IC) relacionados aos serviços descritos no Catálogo de Serviços.

 2.18.1.8 Garantir que os processos de Gerenciamento de Problemas, Gerencia-

mento de Incidentes e Gerência da Configuração e Ativos de Serviço trabalhem

juntos para garantir o aumento da qualidade e disponibilidade dos serviços de TI.

A completa integração desses processos deverá ser operada inclusive pela ferra-

menta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.18.1.9 Informar  ao  CONTRATANTE a  necessidade  de  quaisquer  insumos

necessários para:

 2.18.1.9.1 Resolver incidentes;

 2.18.1.9.2 Resolver problemas;

 2.18.1.9.3 Prover soluções de contorno.

 2.18.1.10 Informar ao CONTRATANTE sempre que a solução de contorno ou

definitiva de um Incidente esteja dependendo do fornecimento de algum insumo

que não seja responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, a fim de se resguar-

dar contra eventuais quebras do Acordo de Nível de Serviço, como por exemplo: 

 2.18.1.10.1 Serviços de fornecedores externos;

 2.18.1.10.2 Fornecimento de equipamentos de hardware;

 2.18.1.10.3 Fornecimento de software; 

 2.18.1.10.4 Fornecimento de energia elétrica.
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 3 Plano de inserção da contratada

 3.1.1 Conceitua-se a “inserção” como sendo o processo em que o CONTRATANTE repas-

sa à CONTRATADA as informações e as atividades, conforme os padrões de execução até

então realizados, para que não haja quebra de continuidade dos serviços. Finalizado este

processo, a CONTRATADA assume o início da execução dos serviços e passa a ser a res-

ponsável pelos resultados obtidos, ressalvados os ajustes de acordo de nível de serviços.

 3.1.2 Os primeiros 90 (noventa) dias após o início da execução dos serviços serão conside-

rados como período de inserção da CONTRATADA, período reservado para que a CON-

TRATADA realize as seguintes atividades:

 3.1.2.1 Conhecer, analisar e entender o ambiente computacional e sua dinâmi-

ca atual, procedimentos, diretrizes, políticas, normas, planos e programas, dentre

outros que deverão ser considerados na execução contratual;

 3.1.2.2 Propor adequação, no que couber, da infraestrutura física e lógica do

CONTRATANTE;

 3.1.2.3 Indicar seu PREPOSTO e substituto, até o 10º dia útil após o início da

vigência do contrato;

 3.1.2.4 Apresentar da equipe de operação devidamente capacitada;

 3.1.2.5 Instalar e configurar software Gestão para atender ao gerenciamento

de incidentes, requisições de serviço, configuração, mudança;

 3.1.2.6 Implantar processo de atendimento, em conformidade com o disposto

neste Termo de Referência.

 3.1.2.7 Definir as rotinas de serviços e demais atividades necessárias à execu-

ção do objeto, e consequente ajuste dos níveis de serviços acordados, em comum

acordo com o CONTRATANTE.

 3.1.3 O Plano de Projeto da Inserção deve ser elaborado pela CONTRATADA, e entregue

ao CONTRATANTE para validação até o 15º dia útil após o início da vigência do contrato,

contemplando as seguintes premissas/atividades para o prazo de 120 dias:

 3.1.3.1 Validar ou atualizar, caso necessário, o Catálogo de Serviços do CON-
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TRATANTE, previamente à sua configuração na ferramenta de Gestão da CON-

TRATADA.

 3.1.3.2 Implantar e adequar a ferramenta de Gestão da CONTRATADA, in-

cluindo os Gerenciamentos de Incidentes, Cumprimento de Requisições, Geren-

ciamento de Problema, Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço e

Gerenciamento de Níveis de Serviço, áreas de atendimento, assuntos, categorias

e demais informações constantes no Catálogo de Serviços.

 3.1.3.3 Definir o modelo de registro dos Itens de Configuração (IC´s) para

formação da  Base de Dados do Gerenciamento de Configuração (BDGC).

 3.1.3.4 Definir  o modelo de gerenciamento do conhecimento (formação da

base de conhecimento) a ser adotado.

 3.1.3.5 Treinar os servidores do CONTRATANTE em todos os módulos da

ferramenta para efeitos de utilização, acompanhamento, aferição e fiscalização

dos serviços.

 3.1.3.6 Apresentar Plano para início dos atendimentos dos chamados de su-

porte técnicos aos usuários do CONTRATANTE.

 3.1.3.7 Capacitar da equipe interna da CONTRATADA na utilização da Ferra-

menta de Gestão.

 3.1.3.8 Entregar os manuais de procedimentos para abertura de chamados na central

de serviços, para disseminação aos usuários do CONTRATANTE.

 4 Vistoria

 4.1 As empresas interessadas em participar do certame poderão realizar vistoria nas de-

pendências da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para verificar as condi-

ções de prestação dos serviços, tomar conhecimento de peculiaridades relacionadas ao

fornecimento e avaliar o grau de complexidade das tarefas a serem desenvolvidas.

 4.2 A vistoria poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista
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para a abertura da licitação, não sendo admitida, em hipótese alguma, qualquer alegação

de desconhecimento, total ou parcial, dos serviços a serem prestados, suas peculiaridades

e complexidade, após a licitação.

 4.3 A Declaração de Vistoria deverá estar devidamente assinada, tanto pelo representante

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como pelo Responsável Técnico da empresa;

 4.4 A licitante poderá agendar a vistoria junto ao TRE/AL por meio do telefone (0XX82)

2122-7753 das 13h00 às 17h00, junto à Coordenadoria de Infraestrutura de TI;

 4.5 Na vistoria a licitante poderá efetuar medições para subsidiar a elaboração de suas

propostas e eliminar possíveis omissões, falhas ou incompatibilidade das especificações

constantes do edital;

 4.6 Se, por qualquer motivo, a referida declaração de vistoria não estiver junto com a do-

cumentação, será considerada, se houver, a segunda via em poder da Comissão Perma-

nente de Licitação, para fins de habilitação;

 4.7 Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, junto com a docu-

mentação de habilitação, declaração de que tem conhecimento da complexidade, dos as-

pectos relativos aos serviços e demais informações necessárias para a execução do obje-

to da licitação responsabilizando-se pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de

sua omissão na verificação dos locais de instalação.

 5 Transferência de Conhecimento e Dados no Término do Contrato

 5.1.1 A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE até 30 dias após o encer-

ramento do contrato toda a base de conhecimento registrada dentro da solução de ges-

tão do Service Desk, bem como, todos os registros dos chamados do período do con-

trato.

 5.1.1.1 Os registros devem ser entregues em formato digital;

 5.1.2 A não entrega dessas informações poderá ser considerada pelo CONTRATANTE

como inexecução parcial do contrato.

Processo SEI 0007953-81.2018.6.02.8000   Termo de Referência – Especificação do Objeto                          Página 32 de 70

Termo de Referência - Destacado (1010932)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 802



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 6 Local e horário de execução dos serviços

 6.1 O serviço deverá ser prestado no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado

na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Farol,  Maceió/AL, CEP 57051-090.

 6.2 O horário de funcionamento da Central de Serviços e os atendimentos de 1º e 2º ní-

veis será na janela compreendida das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira.

 6.2.1 O atendimento de 2º nível poderá se estender, de forma excepcional, até às 20h,

sem ônus adicionais para o CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses:

 6.2.1.1 Necessidade de Atendimento às Sessões Plenárias ou Eventos do TRE/AL;

 6.2.1.2 Necessidade de finalização de cumprimentos de requisição ou de resolução

de incidentes para usuários preferenciais.

 7 Controle e execução

 7.1 Informações Básicas

 7.1.1 As Ordens de serviços – OS's – representam o planejamento das atividades que

serão realizadas no período.

 7.1.2 Por se tratar de estimativa, a OS expressa uma mera expectativa de execução, e

sempre que necessário, independente de datas e prazos, o CONTRATANTE deverá

emitir OS´s complementares para atendimento às necessidades que tenham sido mo-

dificadas ou repriorizadas além das originadas em consequência de situações incertas

ou imprevistas.

 7.1.3 Todos os serviços demandados serão objeto de acompanhamento e fiscalização

mesmo quando executados nas dependências da CONTRATADA;

 7.1.4 Devem compor minimamente uma OS, as seguintes informações:

 7.1.4.1 Especificação da demanda;

 7.1.4.2 Escopo primário do resultado esperado;

 7.1.4.3 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de registros de chama-

Processo SEI 0007953-81.2018.6.02.8000   Termo de Referência – Especificação do Objeto                          Página 33 de 70

Termo de Referência - Destacado (1010932)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 803



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

dos, atendimento de requisições de serviços e resolução de incidentes;

 7.1.4.4 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de Manutenção da Saú-

de Operacional;

 7.1.4.5 Estimativa de UST's a serem demandadas para o atendimento de cada de-

manda de melhoria contínua de processos e serviços de TI e implementação de

mudanças evolutivas na infraestrutura de TI;

 7.1.4.6 Período de execução da OS;

 7.1.4.7 Data de emissão da OS;

 7.1.4.8 Conhecimento e aceite da OS, emitidos pelo preposto da CONTRATADA.

 7.1.5 A tabela a seguir detalha as atividades que compõem o processo de Emissão de or-

dem de serviço:

Tarefa Objetivo Responsável Entrada Saída Descrição

Avaliar  o
volume  de
serviços

Visa  garantir  que
o  fiscal
(requisitante  e
técnico)  consulte
as  bases
históricas  de
execução  de
serviços

Fiscal
Técnico  do
Contrato

Base  de
conhecimento
de  serviços
executados

Informações
de  execução
de  serviços
levantadas

Fiscal  Técnico  do
contrato  faz  o
levantamento  de
informações
históricas  junto  a
base  de
conhecimento

Estimar
volume  para
próximo
período

Estimar  o
quantitativo  de
UST´s
necessárias  para
atender  o  órgão
no período

Fiscal
Técnico  de
Contrato

Informações
de execução de
serviços
levantadas
com  as
especificidades
do  período  de
execução

Quantidade
de  UST's
estimadas

O  Fiscal  Técnico
do  contrato  avalia
as  informações  de
execução  de
serviços levantadas,
bem  como  as
necessidades
específicas  do
período  e  calcula,
de forma estimada,
o  quantitativo  de
UST's.

Emitir OS Gerar  OS  para  a
Contratada

Gestor  do
Contrato

Quantitativo
de  UST's

Entrega  da
OS

O  preposto
verificará  se  a  OS
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estimadas proposta  está  em
conformidade  com
os  termos
contratuais,  bem
como,  se  é
tecnicamente
executável.  Caso
detecte  alguma
inconsistência,
deverá  apresentar
ao  Gestor  do
Contrato  para
reformulação

Aceitar
Ordem  de
Serviços

Formalizar  o
aceite  da  ordem
de  serviço  por
parte  da
CONTRATADA

Preposto  da
Contratada

OS Validada OS aceita O  preposto
encaminha
documento
assinado,  com
acordo,  ao  Fiscal
técnico  do
Contrato.

 7.2 Dos Recebimentos dos Serviços

 7.2.1 Deve ser iniciado no 1º dia útil posterior a data de encerramento dos serviços.

 7.2.2 Como entradas desse processo, temos:

 7.2.2.1.1 OS´s emitidas;

 7.2.2.1.2 Acordo de Nível de Serviços (ANS) vigente;

 7.2.2.1.3 Relatório Mensal de Atividades (RMA), composto por:

 7.2.2.1.3.1 Registro dos serviços executados pela Central de Serviços;

 7.2.2.1.3.2 Artefatos, em conformidade com a metodologia proposta pelo

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP),

referentes ao atendimento de demandas de melhoria contínua de processos e

serviços de TI e implementação de mudanças evolutivas na infraestrutura de

TI;

 7.2.2.1.3.3 Relatório resumo de despesas com deslocamento para atendi-

mento às localidades externas de esforço adicional para demandas de atendi-
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mento à localidade externa.

 7.2.2.1.4 Relatórios de desempenho e cumprimento de ANS (RDCNS).

 7.2.3 Como saídas do processo temos:

 7.2.3.1 Relatório de Nível de Serviço (RNS);

 7.2.3.2 Termo de Aceite dos Serviços (TAS).

 7.2.4 Na tabela apresentada a seguir é feito o detalhamento das tarefas que compõem o

processo:

Tarefa Objetivo Responsável Entrada Saída Descrição

Emitir
relatórios:
RMA  e
RDCNS

Gerar  relatórios
que apresentem o
volume  de
serviços
executados,  em
termos  de  UST's
e  os  níveis  de
serviços
alcançados

Preposto  do
Contrato

Dados
obtidos  da
solução  de
Gestão

Relatórios
Mensal  de
Atividades  e
Relatório  de
Desempenho,
Cumprimento
de  Nível  de
Serviço  e
Satisfação  do
usuário

O  preposto  levantará
os  volumes  de
serviços executados no
período  e  elaborará
relatórios
discriminando  as
atividades  e
respectivos  volumes
de UST's

Validar
volumes  de
UST's
consumidas

Verificar  se  os
quantitativos  de
UST's
apresentados  no
RMA  estão  em
conformidade
com  o  solicitado
e com os serviços
efetivamente
entregues  pela
Contratada

Equipe  de
fiscalização
do contrato

Ordens  de
serviço  e
RMA

RMA
validado

Os fiscais  do contrato
confrontarão  os
volumes  de  UST's
consumidas  com  o
volume  estimado  nas
respectivas  ordens  de
serviços.  Também
verificarão,  por  meio
de solução de gestão e
por  meio  de  inspeção
por  amostragem,  a
efetiva  execução  das
atividades
relacionadas no RMA.
Encontrando
inconsistências,
solicitarão
esclarecimentos  ou
retificação  à
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Contratada.

Avaliar
cumprimento
de  nível  de
serviço

Verificar  se  os
níveis  de  serviço
acordados  foram
alcançados

Equipe  de
fiscalização
do contrato

Acordo  de
Nível  de
serviço  e
RDCNS

Relatório  de
Nível  de
Serviço  -
RMA

O  fiscal  do  contrato
confrontará  os  níveis
de  qualidade  e
disponibilidade  de
serviços  reportados
pela  Contratada  com
Acordo  de  Nível  de
Serviço.  Poderá
analisar  também  por
amostragem.  A  partir
dos  dados  obtidos
gerará  o  RNS,
apresentando  a
pontuação  e
respectivas  glosas  por
quebra de ANS.

Avaliar RNS

Permitir  a
Contratada  tomar
conhecimento das
quebras de ANS e
respectivas glosas
apuradas,  e
apresentar defesa.

Preposto  do
Contrato

RNS

Defesa  e
solicitação  de
revisão  do
RNS,  quando
aplicável

O preposto avaliará as
quebras  de  ANS  e
respectivas  glosas
apontadas  e
apresentará as  defesas
cabíveis  que
eventualmente
impliquem  na
reconsideração  do
apurado,  e
encaminhará  a
solicitação  de  revisão
do  RNS  para
apreciação  da  equipe
de fiscalização.

Emitir
Termo  de
Aceite  Dos
Serviços

Gerar  termo  de
aceite  dos
serviços
executados  no
período

Proposto  do
Contrato

RNS
aprovado

Termo  de
Aceite  dos
Serviços
emitido

Tomando  por  base  as
versões finais do RMA
e do RNS, o preposto
da  Contratada  irá
emitir  o  Termo  de
Aceite  dos  Serviços,
contemplando  resumo
de UST's entregues em
cada  grupo  de
serviços,  bem  como
eventuais  glosas
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aplicadas  a  cada
grupo,  e  submeter  à
aprovação  do
Contratante

Emitir
autorização
de
faturamento

Formalizar  o
aceite  dos
serviços
executados  pela
Contratada  no
período  e
pagamento

Equipe  de
fiscalização

Termo  de
Aceite  dos
Serviços

Autorização
de
Faturamento

Uma  vez  aprovado  o
termo  de  aceite  de
serviços,  a  equipe  de
fiscalização  autorizará
a contratada a emissão
de faturas.

 7.2.5 O processo de recebimento de serviços, será apresentado para a validação do volume de

UST's consumidos e avaliação do cumprimento de nível de serviço, conforme abaixo:

 7.2.5.1 Serviços de Central de Serviços:

 7.2.5.1.1 Compõem os serviços executados pela Central de Serviços, relaciona-

dos abaixo:

 7.2.5.1.1.1 Registro e classificação de chamados;

 7.2.5.1.1.2 Atendimento  de  requisição  de  serviço  de  prioridade

normal;

 7.2.5.1.1.3 Atendimento de requisição de serviço de prioridade alta

 7.2.5.1.1.4 Resolução de incidente de prioridade baixa;

 7.2.5.1.1.5 Resolução de incidente de prioridade média;

 7.2.5.1.1.6 Resolução de incidente de prioridade alta;

 7.2.5.1.1.7 Assistência a evento de duração de até meio período;

 7.2.5.1.1.8 Assistência a evento de duração em período integral;

 7.2.5.1.1.9 Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL.

 7.2.5.2 O RMA, emitido pela CONTRATADA, apresentará o quantitativo de cada um dos

serviços executados, relacionados acima, extraído da ferramenta de gerenciamento de servi-

ços de TI.

 7.2.5.3 O RDCNS apresentará os níveis de qualidade estabelecidos como indicadores para os
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grupos de atividades, conforme Acordo de Nível de Serviços.

 7.2.5.4 Para viabilizar as atividades de fiscalização, tanto de volume de serviços reportado

no RMA, quanto para níveis de qualidade reportado no RDCNS, a CONTRATADA deverá

disponibilizar acesso à solução de gestão ao CONTRATANTE, que fará uso dessa solução

para a validação dos quantitativos apresentados, bem como para aferição do nível de serviço

prestado.

 7.2.6 A aprovação do RMA e avaliação do RDCNS deverá ocorrer em até 3 (três) dias

úteis,  contados  da  data  de  seu recebimento  pelo  CONTRATANTE.  No mesmo prazo,  o

CONTRATANTE deverá emitir o RNS para validação da CONTRATADA.

 7.2.7 Na hipótese de potencial inconsistência nos relatórios apresentados pela CONTRA-

TADA, o CONTRATANTE solicitará a CONTRATADA o ajuste e/ou correção necessária. A

CONTRATADA deverá efetuar as correções em até 03 (três) dias úteis ou ainda, neste perío-

do, apresentar motivos e justificativa para os procedimentos adotados.

 7.2.8 Emitido o RNS pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá analisar as quebras

de ANS e respectivas glosas, apresentando os motivos e as justificativas que julgar pertinen-

tes em até 2 (dois) dias úteis. O CONTRATANTE julgará as razões da CONTRATADA em

até 2 (dois) dias úteis, a partir do qual apresentará o RNS definitivo à empresa CONTRATA-

DA para emissão do Termo de Aceito de Serviços (TAS).

 7.2.9 Concluídos os processos de validação de RMA, RDCNS e RNS, a CONTRATADA

emitirá o TAS, submetendo-o à assinatura do CONTRATANTE, que deverá fazê-lo em até 2

(dois) dias úteis, contados do recebimento do documento, para devolvê-lo assinado e autori-

zar a emissão das faturas.

 7.2.10 A CONTRATADA apresentará a fatura, em até 2 (dois) dias úteis após a autorização

de emissão das faturas ou decisão do CONTRATANTE, no caso de ter impetrado justificati-

va, para a emissão e apresentação das faturas, já descontadas as glosas apresentadas no RNS.

 7.2.11 O pagamento das ordens de serviço se resumirá ao montante equivalente às UST's

efetivamente executadas e não ao seu valor global ou parcial previsto nas OS´s.
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 7.3 Do Modelo de Gestão do Contrato

 7.3.1 Nos  termos  do  art.  67  da  Lei  nº  8.666,  de  1993  e  da  Resolução  TRE/AL nº

15.787/2017, serão designados representantes para acompanhar e fiscalizar a realização dos

serviços da contratação, coordenados pelo Gestor do Contrato que deverá anotar em registro

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessá-

rio à regularização de falhas ou defeitos observados;

 7.3.2 As decisões e providências que ultrapassem a competência do Gestor do Contrato se-

rão encaminhadas à autoridade competente do CONTRATANTE para adoção das medidas

convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93;

 7.3.3 O contrato assinado ou a ordem de serviço acompanhada da Nota de Empenho cons-

tituirão documentos de autorização para a execução dos serviços;

 7.3.4 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente

para as providências cabíveis;

 7.3.5 Cabe à CONTRATADA atender, dentro dos prazos estipulados em contrato, quais-

quer exigências do Gestor de Contrato, ou de seu substituto, inerentes ao objeto do contrato,

sem que disso decorra qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, não implicando a ativi-

dade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade

da CONTRATADA, que diz respeito aos danos diretos causados ao CONTRATANTE, em

relação ao serviço fornecido, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer

falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do contra-

to;
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 8 Garantia Contratual

 8.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias uteis após a assinatura do Termo de Con-

trato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Con-

trato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste termo de referência,

cabendo-lhe optar dentre as modalidades: caução em dinheiro, títulos de dívida pública,

seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no art.  56 da Lei nº 8.666, de

1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

 8.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a

aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia

de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

 8.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promo-

ver a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas

cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;

 8.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger

um período de mais 1 (um) mês após o término da vigência contratual.

 8.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

 8.3.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adim-

plemento das demais obrigações nele previstas;

 8.3.2 prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execução do contrato;

 8.3.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRA-

TADA;

 8.3.4 obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias  de qualquer  natureza,  não

adimplidas pela contratada;

 8.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta es-

pecífica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
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 8.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos in-

dicados acima;

 8.6 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

 8.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo

de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

 8.8 O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das se-

guintes hipóteses:

 8.8.1 caso fortuito ou força maior;

 8.8.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações

contratuais;

 8.8.3 descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou

fatos praticados pelo CONTRATANTE;

 8.8.4 atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

 8.9 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não

as previstas neste item.

 8.10 Será considerada extinta a garantia:

 8.10.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de decla-

ração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATA-

DA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

 8.10.2 no prazo de um mês após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não

comunique a ocorrência de sinistros.
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 9 Da vigência do contrato e do reajuste

 9.1 O período de vigência do Contrato de Prestação de Serviço deverá ser de 12 (doze)

meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessi-

vos períodos até  o limite de 60 (sessenta)  meses,  conforme art.  57,  inciso II  da Lei

8.666/1993.

 9.2 O contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos preços de mercado

e à variação efetiva dos insumos e materiais aplicados na prestação dos serviços, obser-

vado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da pro-

posta ou do orçamento a que essa proposta se referir, ou da data do último reajuste, apli -

cando-se o Índice de Custos de Tecnologia da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ou, na insubsistência deste, por outro índice que

vier a substituí-lo.

 9.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo

índice oficial para reajustamento do contrato.

 9.4 A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços até a data da prorroga-

ção contratual subsequente.

 10 Adequação Orçamentária

 10.1 Os recursos dessa contratação estão consignados Plano de Contratações de Soluções

de Tecnologia da Informação e Comunicação/2021 – Item 01: Serviços Técnicos Profis-

sionais de TI, Proposta orçamentária de 2021, Apoio técnico e operacional de TIC Códi-

go de classificação da fonte de recurso: 3390.40.21.
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 11 Do pagamento

 11.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente executa-

dos, em até 10 dias úteis, contados a partir da data final do período de adimplemento de

cada parcela, caso não exista outra pendência que impeça o pagamento.

 11.2 Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), será obriga-

da a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na forma do Anexo IV da

Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, assinadas pelo seu re-

presentante legal.

 11.3 O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da CONTRATADA,

através de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva fatura ou nota fiscal do

fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal do Contrato.

 11.4 Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a CONTRATADA de-

verá apresentar nota fiscal, até o dia 25 de cada mês, emitida em nome do Tribunal Regi-

onal Eleitoral de Alagoas, com descrição completa dos serviços executados, indicação

do número do contrato e da nota de empenho correspondente, além de indicação dos

seus dados bancários, além de necessária juntada do Relatório Mensal de Atividades.

 11.5 Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as retenções devidas ao INSS

e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de

11/01/2012.

 11.6 A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota Fiscal/Fatura, apresentar os do-

cumentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Lici-

tação.

 11.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquida-

ção qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou ina-

dimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

 11.8 Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no mo-
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mento da aceitação, os serviços prestados não estiverem em perfeitas condições e em

conformidade com as especificações estipuladas.

 12 Das Obrigações do Contratante

 12.1 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratu-

ais;

 12.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

 12.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços realizados

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de

aceitação e recebimentos;

 12.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregulari-

dades verificadas no serviço realizado, fixando prazo para que seja substituído, reparado

ou corrigido;

 12.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao serviço, no prazo

e forma estabelecidos;

 12.6 Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de referência e/ou outros instrumen-

tos adequados, como edital e contrato;

 12.7 Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao serviço contratado que

venham a ser solicitadas pelos técnicos da CONTRATADA;

 12.8 Exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato afastamento do ambiente do

CONTRATANTE, de qualquer  profissional  ou preposto da CONTRATADA que, por

justas razões, vier a desmerecer a confiança, embaraçar a fiscalização ou, ainda, que ve-

nha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções

que lhe forem delegadas;

 12.9 Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de

eventuais imperfeições no curso de execução do serviço, fixando prazo para a sua corre-

ção.
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 13 Das Obrigações da Contratada

 13.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Refe-

rência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas de-

correntes da boa e perfeita execução do objeto;

 13.2 Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local

constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal.

 13.3 A CONTRATADA deve relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por

meio do gestor do contrato e, preferencialmente, por escrito;

 13.4 A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos ao TRE/AL e sujeitar-se às orien-

tações do gestor do contrato;

 13.5 Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 dias úteis, irregularidades ocor-

ridas que impeçam, alterem ou retardem a execução do contrato/objeto, efetuando o re-

gistro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimen-

to, sem prejuízo da análise da administração e das sanções previstas;

 13.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

(Art. 55, XVIII Lei 8.666/93);

 13.7 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei

8.666/93);

 13.8 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhista, previdenciário, fiscal e

comercial, pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da presta-

ção do serviço, sendo que não existirá para o TRE/AL qualquer solidariedade quanto ao

cumprimento dessas obrigações;

 13.9 A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail,
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endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes;

 13.10 É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer opera-

ções financeiras;

 13.11 É vedado à CONTRATADA utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade

de  CONTRATADA,  em quaisquer  atividades  de  divulgação  empresarial,  como,  por

exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos;

 13.12 É vedado à CONTRATADA reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou

de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução

dos serviços sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE;

 13.13 Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes ao serviço a

ser executado, não podendo invocar posteriormente desconhecimento para cobrança de

serviços extras, desde que previstos na proposta comercial da CONTRATADA;

 13.14 Indicar o preposto no prazo de 10 (dias) dias úteis, contados a partir da assinatura do

contrato, para garantir, em todas as questões relativas ao cumprimento das obrigações le-

gais e administrativas da CONTRATADA, a presteza e a agilidade necessária ao proces-

so decisório. O Preposto deverá reportar-se ao CONTRATANTE, quando solicitado por

essa, indicando e-mail, endereço, número de telefone comercial e celular corporativo,

caso disponível.

 13.15 Apresentar Termo de Confidencialidade por parte de seus prestadores de serviço en-

voldidos diretamente na execução dos serviços contratados.
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 14 Critérios de Qualificação Técnica Exigidos para a CONTRATADA

 14.1 Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito públi-

co ou privado, comprovando que o licitante executa ou executou a prestação de serviços

técnicos de Suporte Remoto e Presencial, de 1º e 2º Níveis, aos Usuários de Tecnologia

da Informação (TI): 

 14.1.1 Capacidade técnica de prestação de serviço em um período ininterrupto de um

ano, de atendimento remoto e suporte técnico, nas modalidades remotas (web e tele-

fônico) e presencial num ambiente de pelo menos 200 (duzentas) estações de traba-

lho, com no mínimo 200 (duzentos) usuários de TIC. 

 14.1.2 Capacidade técnica de suporte, em um período ininterrupto de um ano, ao Siste-

ma Operacional Microsoft Windows 10, Suites de Escritório e Soluções de Video-

conferência. 

 14.1.3  Capacidade de gerenciamento de atendimento, em um período ininterrupto de

um ano, utilizando software de gerenciamento de acesso remoto e solução de “Base

de  Conhecimento”,  com quantidade  de  registros/eventos  igual  ou superior  a  500

(quinhentos) por mês. 

 14.2 No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a empresa que está fornecendo o atestado, o

responsável pelo setor encarregado do objeto em questão, inclusive telefones de contato,

e a especificação dos serviços executados.

 14.3 Para a comprovação do período mínimo, será admitido o somatório de atestados (mas

os períodos concomitantes serão computados uma única vez).

 14.4 Somente será aceito atestado expedido após a conclusão do contrato, ou se decorrido,

no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser

executado em prazo inferior.

 14.5 Os atestados apresentados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da ativi-

dade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente da lici-

tante.
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 14.6 O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da

legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que fo-

ram prestados os serviços.

 14.7 A comprovação do vínculo de trabalho dos profissionais indicados com a licitante

deverá ser efetuada quando da assinatura do contrato com o TRE/AL.

 15 Das Sanções Administrativas 

 15.1  Disposições Gerais

 15.1.1 A  CONTRATADA  ficará  sujeita  às  penalidades  previstas  nas  Leis  nº

10.520/2002 e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou

condições do presente contrato;

 15.1.2 Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na hipótese de a CON-

TRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a docu-

mentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retar-

damento da execução do objeto da presente contratação, não mantiver a proposta, fa-

lhar ou fraudar na execução deste contrato/objeto, comportar-se de modo inidôneo

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e, se for

o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo

das multas previstas neste contrato, e no Edital e das demais cominações legais;

 15.1.3 Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução incompleta ou em des-

conformidade com as condições avençadas, poderão ser aplicadas as seguintes pena-

lidades, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo do disposto

nos parágrafos anteriores dessa seção:

 15.1.3.1 Advertência;

 15.1.3.2 Multa nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de pe-

nalidades deste Termo de Referência:
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 15.1.3.2.1 Multa moratória de 0,5% sobre o valor total  da contratação,

por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10

dias, situação que poderá caracterizar inexecução parcial do contrato;

 15.1.3.2.2 Pela caracterização de inexecução parcial do objeto contratado,

será aplicada multa de até 20% do valor global do contrato;

 15.1.3.2.3 Após o 20º dia de atraso,  os serviços poderão,  a critério do

CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total

do Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento;

 15.1.3.2.4 Pela caracterização de inexecução total do objeto contratado,

será aplicada multa de até 30% do valor global do contrato;

 15.1.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos;

 15.1.3.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminis-

tração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pe-

nalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Admi-

nistração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada

com base na alínea anterior;

 15.1.4 No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis

a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada da

garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA ou ajuizada a

dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de

juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês;

 15.1.5 Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos III e

IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem

como a rescisão contratual,  serão publicados resumidamente no Diário Oficial  da

União;

 15.1.6 De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções

previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou aos
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profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:

 15.1.6.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolo-

sos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

 15.1.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licita-

ção;

 15.1.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administra-

ção em virtude de atos ilícitos praticados;

 15.1.7 Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, da Lei n.º

8.666/93,  exceto  para  aquela  definida  no  inciso  IV,  caberá  recurso  no  prazo  de

05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato;

 15.1.8 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 87, da

Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente do Tribu-

nal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de

intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua apli-

cação;

 15.1.9 Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item anterior, se-

rão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem como

daquela competente para decidir sobre o recurso;

 15.1.10 O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, mediante reci-

bo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado no edifício sede, situado

na Av. Aristeu de Andrade, 377 – Farol, Maceió/AL;

 15.1.11 As penalidades previstas neste Termo de Referência são independentes entre

si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem preju-

ízo  de  outras  medidas  cabíveis,  garantida  prévia  defesa  (art.  87,  §  2º  da  Lei

8.666/93).

 15.2 Tabela de Penalidades

 15.2.1 A advertência não é pressuposto para aplicação das outras penalidades, se as
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circunstâncias exigirem punição mais rigorosa. A advertência será aplicada de ma-

neira preventiva e pedagógica nas infrações de menor ofensividade e leves, conforme

ilustrado na tabela 2 de níveis de gravidade. Essas infrações possuem as seguintes

características:

 15.2.1.1 Não causam prejuízo à Administração;

 15.2.1.2 A CONTRATADA após a notificação, diligência para resolver o pro-

blema, fornecer o produto ou executar o serviço; e

 15.2.1.3 Nas hipóteses onde há elementos que sugerem que a CONTRATADA

corrigirá seu procedimento.

 15.2.2 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de con-

tratar com o TRE/AL poderá ser aplicada nas hipóteses previstas no Art. 88 da Lei nº

8.666/93 e nas seguintes:

 15.2.2.1 Descumprimento reiterado de obrigações fiscais; e

 15.2.2.2 Cometimento de infrações graves, muito graves e gravíssimas, consi-

derando os prejuízos causados ao CONTRATANTE e as circunstâncias no caso

concreto.

 15.2.2.3 Na ocorrência de infrações contratuais não especificadas na tabela 3, o

fiscal/gestor do contrato utilizará como critérios o prejuízo causado ao contratan-

te e a diligência da contratada para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um

dos níveis de criticidade especificados na tabela 2.

 15.2.3 A multa poderá ser acumulada com quaisquer outras sanções e será aplicada

na seguinte forma:

Tabela 1: Percentual máximo para as infrações

Infração
Multa  
(%  sobre  o  valor  global  do
contrato)

1) apresentação de documentação falsa Até 30% (trinta por cento)
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2) fraude na execução contratual

3) comportamento inidôneo

4) fraude fiscal

5) inexecução total do contrato

6) inexecução parcial
Até 20% (vinte por cento)

7) descumprimento de obrigação contratual

 15.2.4 Além dessas, serão aplicadas multas por meio da combinação de níveis de

gravidade relacionados na Tabela 2 às infrações descritas na Tabela 3, sendo o núme-

ro de multas por níveis de gravidade computados para a configuração de inexecução

parcial e/ou total do contrato;

 15.2.5 Todas as ocorrências contratuais serão registradas pelo CONTRATANTE, que

notificará a CONTRATADA dos registros. Serão atribuídos níveis para as ocorrên-

cias, conforme tabela 3;

 15.2.6 Na  ocorrência  de  infrações  contratuais  não  especificadas  na  tabela  3,  o

fiscal/gestor do contrato utilizará como critérios o prejuízo causado ao contratante e

a diligência da CONTRATADA para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um

dos níveis de criticidade especificados na tabela 2;

 15.2.7 Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA apresente justifica-

tiva razoável e aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsi-

derado ou inserido em uma categoria de menor gravidade;

Tabela 2: Níveis de Gravidade

Nível  deCorrespondência
(por ocorrência sobre o

Ocorrências
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Gravidade
valor  global  do
CONTRATO)

Inexecução
Parcial

Inexecução
Total

1  
(menor
ofensividade)

0,2%. 7 a 11 12 ou mais

2 (leve) 0,4%. 6 a 10 11 ou mais

3 (médio) 0,8%. 5 a 9 10 ou mais

4 (grave) 1,6%. 4 a 6 7 ou mais

5 (muito grave) 3,2%. 3 a 4 5 ou mais

6 (gravíssimo) 4%. 2 3 ou mais

Tabela 3: Infrações e correspondentes níveis

INFRAÇÃO

Item Descrição Nível

1 Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia e expresso
acordo do CONTRATANTE.

6

2 Caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras. 6

3 Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer in-
formações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços sem o
consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE

5

4 Utilizar  o  nome do CONTRATANTE,  ou  sua  qualidade  de  CONTRATADA, em
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de
visita, anúncios e impressos.

5

6 Deixar de relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do fiscal
do contrato

3
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7 Deixar de sujeitar-se à fiscalização do CONTRATANTE, que inclui o atendimento às
orientações do fiscal do contrato e a prestação dos esclarecimentos formulados.

4

8 Deixar de responsabilizar-se pelos produtos e materiais utilizados na contratação, as-
sim como substituir imediatamente qualquer material que não atenda aos critérios es-
pecificados neste termo.

6

9 Deixar de zelar pelas instalações do CONTRATANTE 3

10 Deixar de responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos pelos seus
empregados quando em serviço.

6

11 Deixar de responsabilizar-se pelos encargos trabalhista, fiscal e comercial, pelos se-
guros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da prestação do serviço.

6

12 Deixar de observar rigorosamente as normas regulamentadoras de segurança do tra-
balho.

6

13 Deixar de manter nas dependências do CONTRATANTE, os funcionários identifica-
dos e uniformizados de maneira condizente com o serviço, observando ainda as nor-
mas internas e de segurança.

2

14 Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, todas as condições
de habilitação e qualificação que permitiram sua contratação

6

15 Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail,  endereço e telefones
comerciais para fins de comunicação formal entre as partes.

2

16 Deixar de responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus prestado-
res de serviço e por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE e a
terceiros.

6

17 Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas as documentações determinadas
pelo fiscal do contrato para efeitos de atestar os serviços e comprovar regularizações.

4

18 Deixar de assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias para o
atendimento dos prestadores de serviço acidentados ou com mal súbito.

6

19 Deixar de relatar à CONTRATANTE toda e quaisquer irregularidades ocorridas, que 5
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impeça, altere ou retarde a execução do contrato, efetuando o registro da ocorrência
com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimento.

20 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a execução
do objeto.

5

21 Recusar fornecimento determinado pela fiscalização sem motivo justificado. 3

22 Retirar das dependências do TRE/AL quaisquer equipamentos ou materiais de consu-
mo sem autorização prévia.

3

23 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 6

Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA apresente justificativa razoável

e aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsiderado ou inserido

em uma categoria de menor gravidade.
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA - Catálogo de Serviços
(*) para fins de faturamento as tarefas de presente catálogo (Anexo I  - Catálogo de Serviços) só podem ser consideradas para quando

concluídas integralmente.

(**) deve a contratada, antes de realizar o faturamento, em condição preliminar ao Relatório Mensal de Atividades, enviar informe

que estabeleça correlação entre os serviços do presente catálogo e as tarefas previstas no Item 2.7.4 para conferência e atesto

preliminar por parte da fiscalização contratual.

Incidentes e Problemas
Usuário Comum

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Média Baixo Baixa

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Média Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Média Médio Média

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Baixa Baixo Baixa

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Média Médio Média

Correio Eletrônico Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de
correio compartilhadas 

Média Médio Média

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver tablets Baixa Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver impressora Média Baixo Baixa
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Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Baixa Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver scanner Média Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Média Baixo Baixa

Usuários e grupos Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Baixo Média

Incidentes e Problemas
Usuário Preferencial

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Alta Baixo Média

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Alta Baixo Média

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Alta Médio Alta

Correio Eletrônico Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio com-
partilhadas 

Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Alto Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver tablets Alta Baixo Média

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Alto Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver impressora Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Alta Baixo Média
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Estação de trabalho e equipamen-
tos Falha, analisar e resolver scanner Alta Baixo Média

Estação de trabalho e equipamen-
tos Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Alta Médio Alta

Usuários e grupos Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Médio Alta

Requisições de Serviço

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas
Prioridade

Usuário Co-
mum

Usuário Prefe-
rencial

Acesso de rede e dados Configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a rede wireless Normal Alta

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a dados (arquivos e pastas) Normal Alta

Acesso de rede e dados Orientar usuários quanto ao acesso de rede e dados Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar sistemas desenvolvidos Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos de escritórios Normal Alta

Aplicativos e aplicações Orientar usuários quanto ao uso de aplicativos e aplicações Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar antivírus Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos diversos Normal Alta

Correio Eletrônico Orientar usuários quanto ao uso e funcionalidades do correio eletrônico Normal Alta

Correio Eletrônico Configurar e disponibilizar caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio
compartilhadas Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar certificados digitais Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Eliminar dados de estação de trabalho utilizando ferramenta forense Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar estação de trabalho Normal Alta

Processo SEI 19.00.6300.0001253/2021-17                   Pregão Eletrônico TRE/AL nº 05/2021                          Página 59 de 70

Termo de Referência - Destacado (1010932)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 829

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=228348&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001032&infra_hash=695dfa282bd662cdc835d2355ea7fae151096d8602e3b77340a81c8a6c53a50a


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Estação de trabalho e equipamentos Configurar e disponibilizar evento online em aplicativo de videoconferência Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar agente de monitoramento Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar impressora Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar scanner Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar sistemas operacionais Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar tablets Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Orientar Usuários quanto ao uso dos Equipamentos Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Remanejar ou remover equipamentos Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Emitir laudo de equipamento Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Teste de periférico Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Acionar garantia de equipamento Normal Alta

Usuários e grupos Orientar Usuários quanto ao uso e funcionalidades de listas de distribuição e perfis Normal Alta

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar perfil de usuários e grupos no AD Normal Alta

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar senha Normal Alta

Assistência proativa Visita Técnica Alta Alta

Backup Criação de jobs de backup/replicação Normal Alta

Backup Restauração de jobs de backup/replicação Média Alta

Backup Configurações de baixa complexidade na solução de backup Normal Alta

Backup Solução de problemas de baixa complexidade na solução de backup Alta Alta

Virtualização  Criação de Virtual Machines - VMs Normal Alta

Virtualização Alteração de configuração de VMs Normal Alta

Virtualização Configurações de baixa complexidade na solução de virtualização Normal Alta

Windows/Linux Server Instalação de servidor Normal Alta

Windows/Linux Server Configuração de serviços/sistemas de baixa complexidade em servidor Média Alta
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Windows/Linux Server Solução de problemas de baixa complexidade na solução em servidor Alta Alta

(*) São considerando problemas de baixa complexidade aqueles derivados da necessidade de atualização, revisão de configuração, entre outros que não demandem, a priori, abertura de

chamados ou abertura de incidentes junto ao responsável pela distribuição do software/produto.

Eventos
Categoria da Atividade Tarefa

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração de até meio período

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração em período integral

Apoio a Eventos Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL
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 15.2.8  Esse catálogo contém somente as atividades nas quais a CONTRATADA realizará as suas atividades no Serviço de

Atendimento ao Usuário. As outras atividades relativas aos outros setores da STI não estão elencadas neste catálogo.

 15.2.9 As alterações no catálogo de serviço e nos critérios de priorização serão efetivadas mediante apostilamento do contra -

to.

 15.2.10 As prioridades das Requisições de Serviço serão dadas a partir do perfil do usuário e do tempo que o chamado está

aberto sem resolução.

 15.2.11 Os critérios de Prioridade refletidos no Catálogo de Serviços são:

Impacto

Alto Médio Baixo

U
rg

ên
ci

a

A
lt

o Prioridade alta Prioridade alta Prioridade média

M
éd

ia Prioridade alta Prioridade média Prioridade baixa

B
ai

xa Prioridade média Prioridade baixa Prioridade baixa

Tabela de Classificação de Prioridade de Incidentes

 15.2.12 O impacto e a urgência são os dois critérios básicos para a classificação de Incidentes;

 15.2.13 Impacto – Classifica importância dos efeitos que determinado incidente, problema ou mudança podem vir a surtir no
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negócio.

 15.2.13.1 Alto – Pode afetar significativamente o negócio da instituição.

 15.2.13.2 Médio – Pode afetar moderadamente o negócio da instituição.

 15.2.13.3 Baixo – Pode afetar minimamente o negócio da instituição.

 15.2.14 Urgência – Determina quanto tempo a permanência de determinado incidente, problema ou mudança poder impactar

significativamente o negócio.

 15.2.14.1  Alta – Sugere a tomada de ação no menor tempo possível para restabelecimento dos serviços.

 15.2.14.2 Média – Sugere a tomada de ação de forma programada a fim de garantir que esta não mude seu estado para

Alta.

 15.2.14.3 Baixa – Pode ser previamente programada ou conforme disponibilidade.
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ANEXO II 

SOFTWARES

LICENÇAS DE VEEAM BACKUP &  REPLICATION

PRODUTO QUANTIDADE

Veeam Backup & Replication versão 10 ou superior 8

LICENÇAS DE VMWARE VSPHERE 

PRODUTO QUANTIDADE

Vmware vCenter Standard 02

Vmware vSphere Enterprise Plus 22

LICENÇAS TREND MICRO (ANTIVIRUS)

PRODUTO QUANTIDADE

Trend Micro Officescan 500

LICENÇAS DIVERSAS

SOFTWARE QUANTIDADE DE LICENÇAS

OFFICE 365 50

LICENÇAS WINDOWS 

PRODUTO QUANTIDADE

WINDOWS SERVER DATACENTER 10

WINDOWS  CALS 700
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LINUX

PRODUTO QUANTIDADE DE VMs

Redhat ou distribuição derivada 20

Ubuntu ou distribuição derivada 20

Anexo III 

 Lista de Sistema

Nome do Sistema Informações

SEI – Sistema Eletrônico de Informações https://sei.tre-al.jus.br

Sistema de Chamados Sistema Interno de Controle de Chamados
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ANEXO IV 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Eu,  ________________________________________________________,  inscrito(a)  sob

RG n.º _________________________ e CPF n.º _______________________, colaborador

da  empresa  __________________________,  estabelecida  no  endereço

_____________________________________,  inscrita  no  CNPJ/MF  com  o  n.º

______________________, em razão da execução das atividades previstas do contrato TRE/AL nº

____________, tomei conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do Tribunal

Regional  Eleitoral  de  Alagoas  -  TRE/AL  e  aceito  as  regras,  condições  e  obrigações  constantes  no

presente Termo.

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção

às informações restritas de propriedade exclusiva do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas, projetos,

especificações,  desenhos,  cópias,  diagramas,  fórmulas,  modelos,  amostras,  fluxogramas,  croquis,

fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios,

processos,  projetos,  conceitos  de  produto,  especificações,  amostras  de  ideia,  clientes,  nomes  de

revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções

e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.

3. Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência

formal e expressa do TRE/AL, das informações restritas reveladas.

4. Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores,

consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos

nas discussões,  análises,  reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços ao TRE/AL,

devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas

reveladas.
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5. Obrigo-me, perante o TRE/AL, informar imediatamente qualquer violação das regras de sigilo

estabelecidas  neste  Termo  que  tenha  ocorrido  por  sua  ação  ou  omissão,  independentemente  da

existência de dolo.

6. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data

da  assinatura  de  contrato  entre  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  -  TRE/AL  e  a

_____________________________.

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, assino-o.

Maceió, ____ de _________________ de 20___.

Assinatura: ______________________________________________

Processo SEI 19.00.6300.0001253/2021-17                   Pregão Eletrônico TRE/AL nº 05/2021                          Página 67 de 70

Termo de Referência - Destacado (1010932)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 837

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=228348&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001032&infra_hash=695dfa282bd662cdc835d2355ea7fae151096d8602e3b77340a81c8a6c53a50a


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO V 

TERMO DE VISTORIA

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Declaramos,  para  fins  de  participação  no  pregão  TRE/AL  nº  ______________,  que  a  empresa

______________________________________________, devidamente representada pelo Sr.

__________________________________________, CPF nº ______________________,

realizou vistoria técnica junto a este Tribunal Regional Eleitora de Alagoas,  tomando conhecimento

sobre o local onde deverá ser realizados os serviços contratados, como Centro de Processamento de

Dados; sobre os subsistemas de controle e operação das salas do CPD que hospedam os sistemas críticos

do  TRE/AL;  os  modelos  de  equipamentos  utilizados  pelo  TRE/AL;  a  topologia  de   rede  local  do

TRE/AL; os softwares de monitoramento e controle de ciclo de vida de chamados.

Maceió, ___ de _______________ de 20___.

Representante da licitante

Representante do TRE/AL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO VI  

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

AO Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas– PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/20YY

Dados da Empresa
Razão Social:
CNPJ:
Endereço Eletrônico (e-mail):  
Tel/Fax:
Endereço:
Banco: Agência: C/C:

Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Contrato
Nome:
Função:
CPF:
Telefone/Fax:
Endereço Eletrônico (e-mail):

Item Descrição Valor Unitário
(R$)

Quantidade Valor total
(R$)

1 Unidade de Serviço Técnico -

UST

13.920

Obs 1. – Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como

impostos, taxas, fretes, garantias, serviços de instalação, salários, encargos sociais, fiscais e comerciais,

bem como quaisquer outros aplicáveis.

Obs. 2 – Declaramos de que a empresa possui todos os requisitos exigidos no edital e no termo de
referência para o cumprimento do objeto contratual.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Esclarecimentos iniciais, baseados nos questionamentos formalizados em relação ao Pregão Eletrônico

nº 69/2021 deste Regional:

1 . Trata-se  de  primeira  contratação,  desta  natureza,  própria  do  TRE/AL,  sendo assim não  há

histórico referencial para a contratação;

2 . O atendimento será em sua grande maioria  no âmbito da sede o Regional,  observa-se,  sem

prejuízo  doutros  pontos,  no  Termo  de  Referência  Item  7.2.2.1.3.3  que  há  possibilidade  de

deslocamento, limitado ao âmbito do TRE/AL ;

3 . Não há, a priori, atendimento em feriados locais e nacionais. Todavia, quanto ao horário atentar

para possibilidade, excepcional,  de atendimento nível 2,  até às 20hrs,  prevista no Termo de

Referência, Item 6.2.1 ;

4 . O TRE/AL usa ferramenta de Controle de Chamados de desenvolvimento próprio, sem limite de

usuários ;

5 . Equipamento  do  TRE/AL:  aproximadamente  500  (quinhentos)  computadores  e

no-breaks/estabilizadores; 60 (sessenta) notebooks; 50 (cinquenta) firewalls e roteadores; 80

(oitenta) multifuncionais;

6 . Itens de reposição de hardware que de propriedade do TRE/AL são de responsabilidade deste

Regional;

7 . O  TRE/AL  fornecerá  ambiente  e  meio  de  atendimento  básico  (mesa,  computador,

telefone/ramal, impressora, bancada para realização de teste). 
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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 fevereiro de 2022.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 1010932, informo

não haver controle de todas as alterações executadas no
Termo de Referência, vez que não se vislumbrava tal
necessidade.

Todavia, o Termo de Referência - Descatacado,
evento 1010932, teve trechos com destaque na cor AZUL que
credito como as mais relevantes.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 09/02/2022, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1010934 e o código CRC CD3A54F2.

0006398-24.2021.6.02.8000 1010934v1
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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 fevereiro de 2022.
Promovidos os ajustes que a Unidade demandante

entendeu pertinentes para adequar o Termo de Referência às
indagações e demais questionamentos dos potenciais
licitantes, que ensejaram a postergação do certame (vide
Decisão 2940 - doc. 0985718), conforme se observa
do Despacho 1008763, e de forma mais detalhada no
doc. 1010932, aprovo, para efeito do disposto na Resolução
TRE-AL 15.787/2017, ressalvados os aspectos técnicos já
apreciados e aprovados no citado Despacho STI 1008763, a
versão revisada e atualizada do Termo de Referência
(doc. 1008761).

Dessa forma, devolvo os autos à SEIC/SLC, para
atualizar a instrução e elaborar nova minuta do edital,
devendo ser observado, nesse último ponto, o que consta do
Despacho SLC 0989953.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/02/2022, às 01:53, 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
1014296 e o código CRC 56D1435D.

0006398-24.2021.6.02.8000 1014296v1
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E-mail - 1014569

Data de Envio: 
  16/02/2022 13:35:13

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

Para:
    kenny.santana@ilhaservice.com.br
    governo@ilhaservice.com.br
    beatriz.penteado@it2b.com.br
    agnaldo.campos@it2b.com.br
    perola.pletsch@pisontec.com.br
    vendasgov3@pisontec.com.br
    vendasgov4@pisontec.com.br
    michel@pisontec.com.br
    estela@pisontec.com.br
    graziela.oliveira@qualificarti.com.br
    comercial@qualificarti.com.br

Assunto: 
  Termo de Referência atualizado - Suporte técnico de TI - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em virtude de atualização de Termo de Referência (destacada de azul), relacionado à contratação de
empresa para a 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, reencaminho o novo TR para possível apresentação ou
retificação de proposta, no prazo de 2 (dois) dias úteis.

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

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

Anexos:
    Termo_1010932_Termo_de_Referencia_UST_Proc_0006398_24.2021_20220126_com_destaques.pdf
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De: Ana Flávia - ILHASERVICE <ana.flavia@ilhaservice.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>,  Yasmin - ILHASERVICE
<governo@ilhaservice.com.br>
Data: 16/02/2022 06:10 PM
Assunto: [seic] Termo de Referência atualizado - Suporte técnico de TI - TRE/AL

Boa tarde Sra. Pregoeira:

Vimos por meio deste, antes de encaminhar a proposta, solicitar esclarecimentos acerca do Pedido
de Orçamento, conforme segue:

1) Trata-se de orçamento para renovação contratual ou nova contratação?

2) Existe contrato semelhante vigente? Se sim, com qual empresa, qual o valor atual do contrato e
sua vigência?

3) Você já possui um termo de referência? Poderia me enviar, por favor?  

4) Há possibilidade de sugerirmos alterações no termo de referência?

5) Quais são as qualificações técnicas da empresa exigidas para a participação?  

6) Em caso de novo edital, qual a previsão para lançamento?

7) Será pregão eletrônico ou presencial?

Atenciosamente.

Obrigado.

Ana Flávia Silveira
Analista de Licitações

     Visite: www.ilhaservice.com.br
     Rua Sete de Setembro, 16, Kobrasol
     São José - SC - CEP 88102-030
     Fone: (48) 3203 - 7100
___________________________________________________________________________

Em qua., 16 de fev. de 2022 às 13:35, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:
Prezados(as),
 
 
Em virtude de atualização de Termo de Referência (destacada de azul), relacionado à contratação
de empresa para a 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, reencaminho o novo TR para possível
apresentação ou retificação de proposta, no prazo de 2 (dois) dias úteis.
 
 
Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.
 
Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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(82) 99301-0575
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E-mail - 1015289

Data de Envio: 
  17/02/2022 13:49:07

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

Para:
    ana.flavia@ilhaservice.com.br

Assunto: 
  Questionamentos - contratação TRE/AL

Mensagem: 
  Prezada senhora Ana Flávia,

Em atenção aos questionamentos formulados por Vossa Senhoria, esclarecemos que eles se encontram
esclarecidos na última página do Termo de Referência, que novamente segue anexo.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_1010932_Termo_de_Referencia_UST_Proc_0006398_24.2021_20220126_com_destaques.pdf
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Pregão Eletrônico
Visualização de Propostas

 UASG: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Pregão nº: 692021 - Suspensão Administrativa 
Modo de Disputa: Aberto/Fechado

 

 Menu  Voltar

 

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as
condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no
edital.

Item: 1 - Prestação de serviços
de informática

Qtde Solicitada:
1

Qtde
Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R$

827.597,5000
Recurso:

Sem

Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Intervalo mínimo entre lances: - 
 

Fornecedor
Qtde

Ofertada
Proposta 

(R$)
Melhor Lance

(R$)
Data 

Melhor
Lance

Valor (R$)
Negociado

Situação
da

Proposta

Anexo Declaração

11.197.570/0001-

30 -  VERHAW
SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
LTDA.

1 820.206,5000
261.770,0000 10/12/2021

09:28:16:197 - Consultar SIM  

Descrição detalhada do objeto ofertado: Prezados Srs., ofertamos, no valor global registrado no sistema, o atendimento e prestação

continuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação, por meio de Unidades de S... 
Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)    Declaração ME/EPP: NÃO   Declaração 7174: PPB + TP 
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM       Declaração

de Cota de Aprendizagem: SIM

85.240.869/0001-

66 -  ILHA
SERVICE
TECNOLOGIA E
SERVICOS LTDA

1 827.597,5000
273.756,6800 10/12/2021

09:23:07:870 - Consultar SIM  

Descrição detalhada do objeto ofertado: O presente Pregão tem por objeto a prestação continuada de serviço especializado de suporte

técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de Unidades de Serviço Técnico – USTs, em primeiro e segu... 
Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)    Declaração ME/EPP: NÃO   Declaração 7174: Nenhuma 
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM       Declaração

de Cota de Aprendizagem: SIM

40.849.143/0001-

97 -  PRONET
TECNOLOGIA E
ENGENHARIA
LTDA

1 827.597,5000
286.146,5400 10/12/2021

09:20:32:577 - Consultar SIM  

Descrição detalhada do objeto ofertado: 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 Tribuna... 
Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)    Declaração ME/EPP: NÃO   Declaração 7174: Nenhuma 
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM       Declaração

de Cota de Aprendizagem: SIM

05.808.226/0001-

37 - 
LUMINAR -

1 466.800,0000 300.000,0000 10/12/2021
09:22:17:317

- Consultar SIM  
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SISTEMAS E
CONSULTORIA
LTDA
Descrição detalhada do objeto ofertado: 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 TRE/AL,... 
Porte da Empresa: ME/EPP    Declaração ME/EPP: SIM   Declaração 7174: PPB + TP 
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM       Declaração

de Cota de Aprendizagem: SIM

07.094.346/0001-

45 -  G4F
SOLUCOES
CORPORATIVAS
LTDA

1 827.597,5000
332.000,0000 10/12/2021

09:17:17:417 - Consultar SIM  

Descrição detalhada do objeto ofertado: 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 Tribuna... 
Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)    Declaração ME/EPP: NÃO   Declaração 7174: Nenhuma 
Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM       Declaração

de Cota de Aprendizagem: SIM

14.084.885/0001-

69 -  SANTOS
& CIA LTDA

1 778.000,0000
350.000,0000 10/12/2021

09:16:41:900 - Consultar SIM  

Descrição detalhada do objeto ofertado: 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 Tribuna... 
Porte da Empresa: ME/EPP    Declaração ME/EPP: SIM   Declaração 7174: Nenhuma 
Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM       Declaração

de Cota de Aprendizagem: SIM

04.752.792/0001-

01 - 
QUALIFICAR -
GESTAO
TERCEIRIZADA
DE SERVICOS
CORPORATIV

1 827.597,5000
406.306,0000 10/12/2021

09:16:37:080 - Consultar SIM  

Descrição detalhada do objeto ofertado: 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 Tribuna... 
Porte da Empresa: ME/EPP    Declaração ME/EPP: SIM   Declaração 7174: Nenhuma 
Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM       Declaração

de Cota de Aprendizagem: SIM

24.153.640/0001-

08 -  J F DA
SILVA COMERCIO
& SERVICOS

1 827.597,5000
439.000,0000 10/12/2021

09:06:04:257 - Consultar SIM  

Descrição detalhada do objeto ofertado: 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 Tribuna... 
Porte da Empresa: ME/EPP    Declaração ME/EPP: SIM   Declaração 7174: Nenhuma 
Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM       Declaração

de Cota de Aprendizagem: SIM

30.738.505/0001-

19 -  SS
SERVICE &

1 827.597,5000 630.000,0000 10/12/2021
09:16:27:777

- Consultar SIM  
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SOFTWARES
EIRELI
Descrição detalhada do objeto ofertado: Prestação continuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação -

TI... 
Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)    Declaração ME/EPP: NÃO   Declaração 7174: Nenhuma 
Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM       Declaração

de Cota de Aprendizagem: SIM

20.965.391/0001-

96 -  CS
GLOBAL IT
CONSULTING
LTDA

1 827.597,5000
680.750,0000 10/12/2021

09:17:10:090 - Consultar SIM  

Descrição detalhada do objeto ofertado: Unidade de Serviço Técnico - UST ... 
Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)    Declaração ME/EPP: NÃO   Declaração 7174: Nenhuma 
Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM       Declaração

de Cota de Aprendizagem: SIM

86.703.337/0001-

80 - 
INTEROP
INFORMATICA
LTDA

1 827.597,5000
699.000,0000 10/12/2021

09:14:03:180 - Consultar SIM  

Descrição detalhada do objeto ofertado: 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 Tribuna... 
Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)    Declaração ME/EPP: NÃO   Declaração 7174: Nenhuma 
Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM       Declaração

de Cota de Aprendizagem: SIM

57.135.675/0001-

65 - 
COMERCIAL LENA
LTDA

1 827.597,5000
827.597,5000 10/12/2021

09:00:03:783 - Consultar SIM  

Descrição detalhada do objeto ofertado: 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 Tribun... 
Porte da Empresa: ME/EPP    Declaração ME/EPP: SIM   Declaração 7174: Nenhuma 
Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM       Declaração

de Cota de Aprendizagem: SIM

07.178.322/0001-

74 - 
EQUILIBRIUM
WEB SERVICOS
DE INFORMATICA
LTDA

1 827.597,5000
827.597,5000 10/12/2021

09:00:03:783 - Consultar SIM  

Descrição detalhada do objeto ofertado: 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 Tribuna... 
Porte da Empresa: ME/EPP    Declaração ME/EPP: SIM   Declaração 7174: Nenhuma 
Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM       Declaração

de Cota de Aprendizagem: SIM

10.757.593/0001-

99 -  THS
TECNOLOGIA
INFORMACAO E

1 149.560.230,0000 149.560.230,0000 10/12/2021
09:00:03:783

- Consultar SIM  
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COMUNICACAO
LTDA
Descrição detalhada do objeto ofertado: 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 Tribun... 
Porte da Empresa: ME/EPP    Declaração ME/EPP: SIM   Declaração 7174: Nenhuma 
Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente de

proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM       Declaração

de Cota de Aprendizagem: SIM

Declaração TP : Tecnologia do País
Declaração PPB : Processo Produtivo Básico
Para mais informações sobre o porte da empresa, clique aqui.

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

DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atendimento ao disposto no Despacho GSAD -

 1014296, procedemos à atualização da instrução da
contratação de empresa para a prestação continuada de
serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da
Informação - TI, por meio de Unidades de Serviço Técnico –
USTs.

 
Verificando o Termo de Referência atualizado,

1010932, observamos, em linhas gerais, que além de trazer
alguns esclarecimentos em sua última página, apenas elenca
novos serviços que poderão ser requisitados no decorrer da
contratação. Assim, entendemos possível procedermos à
atualização do valor estimado da contratação a partir dos
menores lances ofertados por licitantes durante o pregão
eletrônico que fora revogado, dispostos em relatório extraído
do Comprasnet (1015324), abaixo, resultando em um valor
médio total de R$ 457.193,89 (quatrocentos e cinquenta e sete
mil cento e noventa e três reais e oitenta e nove centavos) e
unitário, por UST, de R$ 117,53 (cento e dezessete reais e
cinquenta e três centavos).

 

Empresa CNPJ Menor lance
VERHAW SERVICOS EM

TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA.

11.197.570/0001-
30 R$ 261.770,00

ILHA SERVICE TECNOLOGIA E
SERVICOS LTDA

85.240.869/0001-
66 R$ 273.756,68

PRONET TECNOLOGIA E
ENGENHARIA LTDA

40.849.143/0001-
97 R$ 286.146,54
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LUMINAR - SISTEMAS E
CONSULTORIA LTDA

05.808.226/0001-
37 R$ 300.000,00

G4F SOLUCOES
CORPORATIVAS LTDA

07.094.346/0001-
45 R$ 332.000,00

SANTOS & CIA LTDA 14.084.885/0001-
69 R$ 350.000,00

QUALIFICAR - GESTAO
TERCEIRIZADA

DE SERVICOS CORPORATIV
04.752.792/0001-

01 R$ 406.306,00

J F DA SILVA COMERCIO &
SERVICOS

24.153.640/0001-
08 R$ 439.000,00

SS SERVICE & SOFTWARES
EIRELI

30.738.505/0001-
19 R$ 630.000,00

CS GLOBAL IT CONSULTING
LTDA

20.965.391/0001-
96 R$ 680.750,00

INTEROP INFORMATICA LTDA 86.703.337/0001-
80 R$ 699.000,00

COMERCIAL LENA LTDA 57.135.675/0001-
65 R$ 827.597,50

THS TECNOLOGIA
INFORMACAO

E COMUNICACAO LTDA
10.757.593/0001-

99

R$
149.560.230,00

(desconsiderado)
Valor médio R$ 457.193,89

Quantidade de UST's 3.890
Valor unitário da UST R$ 117,53

 
Desta forma, diante da expressiva redução do valor

estimado para a unidade de UST, considerando que a
demanda inicial proposta pela unidade solicitante
correspondia ao quantitativo de 13.920 UST's, tendo sido
reduzida em virtude de restrições orçamentárias, sugerimos
que os autos sejam remetidos à COFIN para apresentação do
atual cenário orçamentário previsto para esta contratação e,
após, à COINF para possível ajuste no quantitativo de UST's.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
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Seção, em 17/02/2022, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1015385 e o código CRC E6AF55B0.

0006398-24.2021.6.02.8000 1015385v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
 
 
À COFIN, à COINF
 
Senhores Coordenadores,
 
 Diante do Despacho SEIC 1015385, encaminho os

presentes autos para ciência das ponderações da Seção de
Instrução de Contratações, bem como manifestação, de
acordo com as competências de cada unidade:

 
"Desta forma, diante da expressiva redução do
valor estimado para a unidade de UST,
considerando que a demanda inicial proposta
pela unidade solicitante correspondia ao
quantitativo de 13.920 UST's, tendo sido
reduzida em virtude de restrições
orçamentárias, sugerimos que os autos sejam
remetidos à COFIN para apresentação do
atual cenário orçamentário previsto para esta
contratação e, após, à COINF para possível
ajuste no quantitativo de UST's."

 
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2022, às 13:21, 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
1016501 e o código CRC 37E87A90.

0006398-24.2021.6.02.8000 1016501v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
À SAD,
Senhor Secretário,
Conforme determinado por Vossa Senhoria,

informo que no Termo de Referência que servirá de base para
elaboração da minuta de edital, não constam exigências de
qualificação financeira.

Portanto, caso seja julgada pertinente sua inclusão,
solicito a indicação dos termos em que tais exigências
deverão ser incluídas.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 21/02/2022, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1016707 e o código CRC E6CBA930.

0006398-24.2021.6.02.8000 1016707v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
Ao servidor YURY ARAUJO SOUZA - integrante

administrativo da Equipe de Planejamento para Contratação -
Portaria 175/2019: 0527789

(Em paralelo à SLC para ciência)
 
Sr. Integrante Administrativo.
 
Em razão da natureza do que pede o Despacho

SLC 1016707, submeto à sua análise e pronunciamento, com
a urgência que o caso requer.

Outrossim, após o pronunciamento de Vossa
Senhoria, cumpre-me informar que haverá atualização do
Termo de Referência, quanto aos quantitativos de UST, face
ao que informa o Despacho SEIC 1015385 e tão logo a COFIN
decline a informação demandada no mesmo.

 
Atenciosamente.
 
Integrante Demandante - Portaria

175/2019: 0527789

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 21/02/2022, às 15:44, 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
1016834 e o código CRC 61B920FB.

0006398-24.2021.6.02.8000 1016834v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
À SGO,
Sr. Chefe,
Diante do despacho GSAD (1016501), encaminho

os autos eletrônicos para análise e manifestação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/02/2022, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1016898 e o código CRC 117349AF.

0006398-24.2021.6.02.8000 1016898v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Informamos que o valor consignado na LOA 2022

para a unidade demandante, para contratações de serviços da
natureza do especificado no presente procedimento, é de R$
907.896,00(novecentos e sete mil, oitocentos e e noventa e
seis reais), conforme documento SEI 0940543, constante do
processo SEI 0002403-03.2021.6.02.8000.

Aproveitando o ensejo, enfatizamos a importância
dos processos de contratação, quando iniciados ou
reiniciados, trazerem a informação dos recursos consignados
na Lei Orçamentária Anual, de conhecimento das áreas
demandantes, uma vez que participam da elaboração da
proposta orçamentária anual. Tal procedimento facilita o
trâmite e permite avaliar preliminarmente eventuais déficits e
o encaminhamento de soluções.

 
Cordialmente.
 
 

 
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 21/02/2022, às 17:20, 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
1016972 e o código CRC 9A030861.

0006398-24.2021.6.02.8000 1016972v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
À GSAD e COINF (c/c p SGO p ciência),
Sr. Secretário e Sr. Coordenador,
Em atendimento ao despacho GSAD (1016501),

encaminho manifestação da SGO (1016972).
Registro que os valores programados devem ser

inicialmente acompanhados pela gestão responsável e estão
disponíveis também no site da transparência (Orçamento
Ordinário 2022). Referido procedimento, se adotado, acelera a
tramitação do feito e na hipótese de insuficiência os recursos
já poderiam ser indicados pela própria Secretaria a qual está
vinculada. Isto, logicamente não impede,  em hipótese
alguma, auxilio da nossa seção orçamentária.

Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/02/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017162 e o código CRC F184571D.

0006398-24.2021.6.02.8000 1017162v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

1. 2 – DO OBJETO

      Contratação de empresa para a 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência e as condições estabelecidas.

TERMO DE REFERÊNCIA

 1 Do Objeto

 1.1 Contratação de empresa para a prestação continuada de serviço especializado de su-

porte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de Unidades de Serviço Técni-

co – USTs,  em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral

de Alagoas - TRE/AL –, conforme as especificações contidas no presente Termo de Re-

ferência.

 2 Justificativa

 2.1 A Secretaria de Tecnologia da Informação – STI – é área técnica dentro do Tribunal

Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL – responsável pela gestão, controle e manuten-

ção de todos os processos de trabalho relacionados a Tecnologia da Informação, bem

como do setor de atendimento ao usuário que apoia a instituição na resolução de proble-

mas e necessidades referentes a equipamentos e sistemas utilizados pelo TRE/AL.

 2.2 No que tange à forma de contratação, adotou-se, como unidade de pagamento, a Uni-

dade de Serviço Técnico – UST –, unidade de medida criada para mensurar o custo de

execução de uma atividade, por um técnico capacitado, baseando-se no tempo gasto e na

complexidade para realização da atividade.

Processo SEI 0007953-81.2018.6.02.8000   Termo de Referência – Especificação do Objeto                          Página 1 de 70
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 2.3 A escolha dessa unidade de medida teve como fundamentos: a aplicação das melho-

res práticas de mercado, a garantia da transparência na contratação e na execução das

atividades, e o foco na produtividade e na qualidade dos serviços prestados. A adoção

dessa métrica também teve como objetivo, em termos práticos, a contratação de presta-

ção de serviços que fossem pagos de acordo com as necessidades do Tribunal.

 2.4  A  escolha  da  métrica  supracitada  reforçou-se,  ainda,  pelo  teor  do  Acórdão

2.471/2008 – Plenário TCU, que orienta sobre a Terceirização de Tecnologia da Informa-

ção na Administração Pública Federal, ressaltando que a contratação do tipo de objeto

pretendido não pode ser caracterizada exclusivamente como fornecimento de mão de

obra, devendo ser considerada unicamente a prestação de serviços.

 2.5 Ainda para aquela contratação, como forma de quantificar o número de USTs que se

pretendia contratar, a STI, com base no trabalho de mapeamento de processos conduzido

pelo órgão e boas práticas adotadas em outros Órgãos da Administração Pública Federal,

estabeleceu lista de serviços, cujo detalhamento levou à obtenção do número estimado

de unidades necessárias para cumprimento do objetivo proposto por esta contratação.

Inicialmente, para a implantação do serviço, estimou-se o quantitativo de 13.920 USTs.

Todavia, com a nova realidade de cotações de mercado (evento 1015385) e orçamentária

para o exercício 2022(evento 1016972) , da instrução dos autos do Procedimento SEI nº

0006398-24.2021.6.02.8000 este  quantitativo foi  revisado e  limitado,  para os fins da

contratação, em 7.724 USTs para realização dos atendimentos aos chamados, dos atendi-

mentos às Sessões do Plenário do TRE/AL e solicitações de serviço que a equipe técnica

da STI determinasse como necessárias para acelerar a implantação ou bom funciona-

mento de outros serviços.

 2.6 Neste contexto, tomou-se por referência a execução de serviços similares do Contra-

to TSE nº 16/2015 – Infraestrutura, no recorte Alagoas, até que haja tempo para o ama-

durecimento dos trabalhos desenvolvidos pela unidade, com consequente aprimoramento

de processos, padrões de trabalho e políticas internas.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 2.7 Dos Serviços 
 2.7.1 O objeto pretendido consiste na contratação de prestação continuada de servi-

ço de suporte técnico especializado de TI ao usuário do TRE/AL mediante o uso de

Unidade de Serviço Técnico – UST – como métrica de aferição e faturamento dos

serviços prestados, gerando contrato com empenho estimativo a ser consumido me-

diante demanda.

 2.7.2 O serviço será realizado mediante a abertura de Ordens de Serviço faturadas

mensalmente.

 2.7.3 O SERVIÇO é composto de TAREFAS de suporte técnico que compõem as

rotinas do Serviço de Atendimento ao Usuário.

 2.7.4 Cada TAREFA, por sua vez, possui um custo medido em UST, sendo aplicado

para cada um dos tipos de tarefas de suporte de 1º e 2º níveis, conforme os valores

estipulados por cada tarefa listadas abaixo:

Tarefa Quantidade de USTs
Registro Registro e classificação de chamados 1

Requisi-
ção  de
Serviço

Atendimento de requisição de serviço de priorida-
de normal

2

Atendimento de requisição de serviço de priorida-
de alta

4

Problema
ou  Inci-
dente

Resolução de incidente de prioridade baixa 2
Resolução de incidente de prioridade média 3
Resolução de incidente de prioridade alta 4

Evento

Assistência a evento de duração de até meio perí-
odo

4

Assistência a evento de duração em período inte-
gral

8

Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL 8
 2.7.5 Para os fins de entendimento do item anterior,  evento de até meio-

período são aqueles com duração não superior a 04 (quatro) horas; eventos de dura-

ção em período integral são eventos com duração de até 10 (dez) horas, já contabi-

lizado o horário dedicado ao intervalo intra-jornada.
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2. Dos Papéis
 2.7.6 Gestor do Contrato: (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): ser-

vidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução

contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato respon-

sabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do Art.

67, da Lei nº 8.666/93;

 2.7.7 Preposto: representante da CONTRATADA perante o TRE/AL, com indica-

ção formal, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais

questões legais e administrativas referentes ao andamento contratual, além de aten-

der as recomendações do Gestor na execução do contrato;

 2.7.8 Fiscal do Contrato: (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): ser-

vidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto

do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para fis-

calizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução;

 2.7.9 Usuários: São todas as pessoas que trabalham no Tribunal e todo cidadão que

solicitar um apoio para um serviço disponibilizado no Catálogo de Serviços ou in-

formar falha, incidente ou problema em um serviço ou equipamento administrado

pela STI;

 2.7.10 Usuários Preferenciais: São os usuários que requerem maior atenção no tem-

po de respostas as requisições de serviço, incidentes e problemas. São eles: 

 2.7.10.1 Presidente, Vice-Presidente e Corregedor;

 2.7.10.2 Membros do Pleno;

 2.7.10.3 Diretor-Geral;

 2.7.10.4 Secretários.

 2.8 Das Equipes de Suporte Técnico
 2.8.1 A CONTRATADA deverá dispor de Equipes de Suporte Técnico capacitadas

a atender as demandas e atividades previstas pelos processos de: Gerenciamento de

Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Cumprimento de Requisições e Gerencia-
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mento de Configuração de Ativos e Serviços. 

 2.8.2 As equipes de suporte deverão ser categorizadas da seguinte forma:

 2.8.2.1 Equipe de Suporte de 1° Nível

 2.8.2.1.1 Responsável direto pelo recebimento de demandas por meio dos ca-

nais de atendimento e primeiro nível de suporte ao usuário de TI do TRE/AL.

Caso necessário,  estes  profissionais  poderão  realizar  atividades  de  atendi-

mento a requisições e resolução de incidentes e  problemas,  independente-

mente de sua complexidade, desde que suportadas por roteiros/scripts conti-

dos na base de conhecimento.

 2.8.2.1.2 Dada a complexidade da atividade, o profissional atuando nesta equi-

pe deve ter experiência mínima de 01 (um) ano de atuação na área de atendi-

mento a usuários de TIC, na atividade de “Help Desk de TI” ou de “suporte

técnico de TI” ou função com nomenclatura similar; Ensino Superior comple-

to.

 2.8.2.2 Equipe de Suporte de 2° Nível 

 2.8.2.2.1 Responsável direta por atuar como segundo nível de suporte ao usuá-

rio de TI do TRE/AL, sendo capaz de realizar atividades de maior complexi-

dade. Deverá estar apta a dar suporte a todos os itens do Catálogo de Servi-

ços, sendo capaz de atender presencialmente tanto o usuário comum quanto o

usuário preferencial do TRE/AL, demonstrando proficiência técnica e habili-

dades de comunicação oral e escrita em língua portuguesa.

 2.8.2.2.2 Dada a maior complexidade da atividade, o profissional atuando nesta

equipe deve ter experiência mínima de  2 (dois) anos de atuação na área de

atendimento aos usuários de TIC, ou na atividade de “suporte técnico de TI”,

ou função com nomenclatura similar; Ensino Superior completo.

 2.8.2.2.3 Os profissionais destinados ao Suporte de 2º  Nível devem ter certifi-

cação ou participação em treinamentos com carga horária mínima de 20h,

para comprovação de adequação técnica nas respectivas áreas de atuação. 
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 2.9 Da Central de Serviços (Service Desk)
 2.9.1 Com base no conjunto de boas práticas, o CONTRATANTE busca atender às

necessidades de negócio do órgão pelo aumento da qualidade dos seus serviços de TI

que serão baseados na Central  de Serviços e nos Acordos de Níveis de Serviços

(ANS ou SLA).

 2.9.2 O propósito da Central de Serviços (Service Desk) é ser o único ponto de con-

tato entre os usuários e os serviços prestados pela TI do CONTRATANTE. Por meio

da Central de Serviços os usuários deverão ser capazes de:

 2.9.2.1 Informar a ocorrência de Incidentes;

 2.9.2.2 Requisitar informações referentes a chamados, sistemas, softwares e

serviços prestados pela STI e contidos no Catálogo de Serviço;

 2.9.2.3 Realizar Requisições de Serviços;

 2.9.2.4 Requisitar atendimentos relativos a serviços e processos associados a

Configuração, Incidentes e Problemas que a Secretaria de TI realiza, sendo que:

 2.9.2.4.1 Gerenciamento de Incidentes – é o processo responsável em tratar

das interrupções não planejadas, da redução da qualidade de um serviço de TI

e falhas em itens de configuração;

 2.9.2.4.2 Gerenciamento de Problemas – é o processo responsável pelo geren-

ciamento do ciclo de vida de todos os problemas. Referência: o ITIL –Infor-

mation Technology Infrastruture Library --  v3 define “problema” como a

causa raiz de um ou mais incidentes.

 2.9.2.4.3 Gerenciamento de Configuração – é a atividade na qual se identifi-

ca, controla,  registra, audita e verifica os serviços e itens de configuração

(IC) para garantir sua integridade e configurações necessárias para controlar

os serviços.

 2.10 Dos Requisitos de Infraestrutura para a Central de Serviços
 2.10.1 Os usuários deverão ser capazes de entrar em contato com a Central de Serviços,

pelo menos, por meio dos seguintes Canais de Comunicação:
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 2.10.1.1 meio telefônico, por meio de números a serem disponibilizados pelo

TRE/AL;

 2.10.1.2 formulário de abertura de requisições e aviso de incidentes e proble-

mas disponível na ferramenta de gerenciamento de serviços de TI já em produção

no TRE/AL e em uso pelos usuários dos serviços;

 2.10.1.3 chat em ferramenta de comunicação e colaboração institucional ou ou-

tros meios que venham a ser disponibilizados pelo TRE/AL;

 2.10.1.4 E-mail;

 2.10.1.5 ChatBot para atendimento a usuários, a ser disponibilizado pela CONTRA-

TADA, com integração com o WhatsApp, com o portal de atendimento já dispo-

nibilizado pelo TRE/AL aos usuários dos serviços de TI e ferramenta de comuni-

cação e colaboração institucional do TRE/AL.

 2.10.2 A CONTRATADA utilizará a ferramenta de gerenciamento de serviços de TI já

em produção no TRE/AL e em uso pelos seus usuários e equipes de TI.

 2.10.3 A CONTRATADA será responsável por adaptações, evoluções, atualizações, in-

tegrações com outras bases, sistemas e aplicativos, e demais necessidades técnicas,

identificadas pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, com vistas a manter a

adequação da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI e de seus respectivos

plugins ou módulos para viabilizar fluentemente as atividades da CONTRATADA.

 2.10.4 A CONTRATADA deverá obrigatoriamente realizar as seguintes atividades em

relação a central de serviços:

 2.10.4.1 Receber todas as demandas de usuários e da equipe de TI do CONTRA-

TANTE;

 2.10.4.2 Registrar de forma detalhada todos os incidentes e requisições de servi-

ços oriundos dos usuários, pelos meios de comunicação suportados pela Central

de Serviços;

 2.10.4.3 Realizar a categorização e priorização das requisições, incidentes e pro-

blemas adequadamente, de acordo com o Catálogo de Serviços; 
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 2.10.4.4 Envidar esforços para resolver incidentes e requisições de serviços no

primeiro contato com o usuário e de maneira eficiente, ou seja, no menor tempo

possível, identificando com tempestividade a necessidade de escalação do atendi-

mento para outra equipe de suporte técnica mais bem capacitada;

 2.10.4.5  Realizar, quando necessário, a escalação de incidentes e requisições de

serviços para as equipes de suporte adequadas;

 2.10.4.6 Manter os usuários informados sobre o progresso do atendimento das soli-

citações, registrando adequadamente o andamento dos chamados na ferramenta

de gerenciamento de serviços de TI, ou seja, documentando as informações soli-

citadas e registrando as informações fornecidas, e retornando ligação ao usuário,

quando exigido ou necessário, para informar sobre o atendimento da requisição

ou resolução do problema ou incidente, conforme procedimentos a serem defini-

dos pelo TRE/AL;

 2.10.4.7 Realizar o fechamento de todos os incidentes resolvidos, requisições de

serviços e outros chamados.

 2.10.5 A CONTRATADA se compromete a disponibilizar, até o fim da execução do

Plano de Inserção, esses requisitos dentro de prazo acordado para início da prestação

dos serviços contratados.

 2.11 Dos Cumprimentos de Requisição 
 2.11.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 

 2.11.1.1 Disponibilizar aos usuários informações sobre todos os serviços que

estão disponíveis, assim como os procedimentos necessários para solicitar tais

serviços;

 2.11.1.2 Fornecer aos usuários um canal pelo qual possam solicitar e receber

serviços padronizados, através de processos de autorização e qualificação prede-

finidos;

 2.11.1.3 Realizar todas as requisições de serviço de acordo com os processos

definidos pelo CONTRATANTE, prevendo:
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 2.11.1.3.1 Possibilitar que todas as requisições sejam registradas, contro-

ladas, coordenadas, promovidas e que todo seu ciclo de vida seja realizado

através de ferramenta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.11.1.3.2 Realizar a análise dos meses anteriores das requisições de ser-

viço para que se tenha uma estimativa mais precisa para que o CONTRA-

TANTE possa realizar a ordem de serviço das tarefas que serão autorizadas

previamente;

 2.11.1.3.3 Possibilitar o rastreamento de uma requisição através do seu

status;

 2.11.1.3.4 Utilizar os critérios previamente definidos e acordados com o

CONTRATANTE na determinação das suas prioridades;

 2.11.1.3.5 Possibilitar que os usuários possam realizar requisições de ser-

viços predefinidos através de quaisquer dos canais de comunicação definidos.

 2.11.1.4 Todos os serviços previamente disponibilizados em portal deverão ter

sua descrição detalhada e o tempo estimado necessário para conclusão do seu

atendimento.

 2.11.1.5 Utilizar um Modelo de Requisição de Serviços definido e acordado

com o CONTRATANTE, que deve conter no mínimo as seguintes informações:

 2.11.1.5.1 Número de referência único;

 2.11.1.5.2 Categorização da requisição;

 2.11.1.5.3 Urgência da requisição;

 2.11.1.5.4 Impacto da requisição;

 2.11.1.5.5 Priorização da requisição;

 2.11.1.5.6 Dia e hora de registro;

 2.11.1.5.7 Identificação da pessoa ou equipe de suporte técnico que reali-

zou a requisição;

 2.11.1.5.8 Identificação do canal de comunicação utilizado na notificação

do incidente (portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem
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eletrônica  em  ferramenta  de  comunicação  e  colaboração  do

TRE/AL, etc.);

 2.11.1.5.9 Identificação do canal de comunicação utilizado na notificação

do incidente (portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem

eletrônica  em  ferramenta  de  comunicação  e  colaboração  do

TRE/AL, etc.);

 2.11.1.5.10 Nome, departamento, telefone e localidade do usuário solici-

tante;

 2.11.1.5.11 Descrição da requisição;

 2.11.1.5.12 Status da requisição;

 2.11.1.5.13 Item de Configuração (IC) relacionado;

 2.11.1.5.14 Pessoa ou equipe de suporte técnico para o qual a requisição

foi alocada;

 2.11.1.5.15 Registro das atividades realizadas para atender a requisição e

quando ocorreram;

 2.11.1.5.16 Data e hora da conclusão;

 2.11.1.5.17 Data e hora de encerramento.

 2.11.1.6 Utilizar, em todas as atividades inerentes a uma requisição, o Catálogo de

Serviços;

 2.11.1.7 Utilizar de forma adequada o SLA definido pelo CONTRATANTE para

atender uma requisição. Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADA, poderão

solicitar a revisão dos requisitos, das tarefas e dos prazos para o cumprimento de

uma requisição, caso algum dos eventos a seguir venha a ocorrer:

 2.11.1.7.1 Aumento ou redução dos Itens de Configuração associ-

ados aos serviços de TI envolvidos na requisição;

 2.11.1.7.2 Inserção,  alteração ou remoção de alguma tecnologia

utilizada pelos serviços de TI envolvidos na requisição.

 2.11.1.8 Todos os serviços solicitados e que não estejam previamente contidos no
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Catálogo de Serviços deverão ser submetidos ao Processo de Mudança para devi-

da adequação do Catálogo.

 2.12 Do Gerenciamento de Incidentes
 2.12.1 A CONTRATADA deverá envidar esforços para que, no caso da ocorrência

de um Incidente, os serviços possam ser restabelecidos a sua operação normal o mais

rápido possível, minimizando o impacto ao negócio e garantindo que os Acordos de

Níveis de Serviço (ANS) sejam mantidos.

 2.12.2 A CONTRATADA deverá realizar a priorização de Incidentes de forma que

esteja alinhada com as necessidades de negócio, que devem ser previamente aponta-

das pelo CONTRATANTE.

 2.12.3 A CONTRATADA deverá registrar todos os incidentes, independentemente

do meio pelo qual este foi detectado ou registrado.

 2.12.4 A CONTRATADA deverá garantir a capacitação adequada das Equipes Téc-

nicas de Suporte para que estas possam, através de atividades proativas e sempre que

possível,  identificar,  informar e registrar incidentes antes mesmo que estes sejam

percebidos pelos usuários.

 2.12.5 A CONTRATADA deverá prover mecanismo no processo de Gerenciamento

de Incidentes de forma que seja possível, a critério do CONTRATANTE, determinar

quais serão as pessoas notificadas na ocorrência de determinados tipos de incidentes.

 2.12.6 A CONTRATADA deverá garantir que todo o processamento e manipulação

de Incidentes esteja alinhado com os critérios de urgência e disponibilidade definidos

no Catálogo de Serviços.

 2.12.7 Garantir que todos os incidentes sejam armazenados e gerenciados por meio

da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI.

 2.12.8 Utilizar modelo padronizado de classificação de incidentes que seja consis-

tente e de fácil entendimento com a tabela de Classificação de prioridade do Inciden-

tes e o Catálogo de Serviço.

 2.12.9 Possibilitar que a base de dados de incidentes seja auditada a qualquer tempo
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e sem aviso prévio do CONTRATANTE, a fim de verificar se os registros de inci-

dentes estão categorizados de forma correta.

 2.12.10 Garantir que todos os incidentes sejam classificados de acordo com os crité-

rios de priorização e escalação definidos no Catálogo de Serviços.

 2.12.11 Utilizar um Modelo de Incidente que defina previamente quais os passos de-

vem ser seguidos na manipulação de Incidentes e ter no mínimo as seguintes infor-

mações:

 2.12.11.1 Número de referência único;

 2.12.11.2  Categorização do Incidente;

 2.12.11.3  Urgência do Incidente;

 2.12.11.4  Impacto do Incidente;

 2.12.11.5  Priorização do Incidente – Deverá ser automática levando em conta a

urgência e impacto do incidente;

 2.12.11.6  Dia e hora de registro;

 2.12.11.7  Identificação da pessoa ou Equipe de Suporte Técnico que registrou o

incidente;

 2.12.11.8  Identificação do canal de comunicação utilizado na notificação do in-

cidente (portal de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem eletrônica em ferra-

menta de comunicação e colaboração do TRE/AL, etc.);

 2.12.11.9 Nome, Departamento, Telefone e localidade do usuário solicitante;

 2.12.11.10 Descrição dos Sintomas;

 2.12.11.11 Status do Incidente (Aberto, Em Andamento, Encerrado, etc);

 2.12.11.12 IC(s) relacionado;

 2.12.11.13 Pessoa ou Equipe Técnica de Suporte para o qual o Incidente foi alo-

cado;

 2.12.11.14 Registro das Atividades realizadas para resolver o incidente e quando

ocorreram.

 2.12.12 Realizar a categorização de todos os incidentes de forma adequada, a fim de
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garantir uma sólida avaliação de tendência. As categorizações deverão conter, pelo

menos, as seguintes informações:

 2.12.12.1 Localidade Impactada;

 2.12.12.2 Serviço Impactado;

 2.12.12.3 Sistema Impactado;

 2.12.12.4 Aplicação Impactada;

 2.12.13 Possibilitar que todos os incidentes possam ser rastreados através de seu ciclo

de vida, garantindo o conhecimento do status atual do incidente, que minimamente

poderá ser:

 2.12.13.1 Aberto ou Ativo;

 2.12.13.2 Em andamento ou Em atendimento;

 2.12.13.3 Resolvido;

 2.12.13.4 Encerrado ou Concluído.

 2.12.14 Realizar um processo de investigação e diagnóstico de incidentes que con-

temple minimamente as seguintes atividades:

 2.12.14.1  Busca pelo entendimento exato do que está acontecendo de errado ou

do que está sendo solicitado pelo usuário;

 2.12.14.2 Definir corretamente a ordem cronológica dos eventos;

 2.12.14.3 Confirmar a extensão do impacto do incidente incluindo o tipo e o nú-

mero de usuários afetados;

 2.12.14.4 Identificar quaisquer outros eventos que possam estar relacionados ou

eventualmente contribuindo para a ocorrência do incidente;

 2.12.14.5 Realizar em base de conhecimento, a busca por ocorrências de inci-

dentes ou problemas anteriores, que sejam similares ao incidente em questão;

 2.12.14.6 Avaliar se o incidente já se encontra em Bases de Dados de Erros Co-

nhecidos (BDEC);

 2.12.14.7  Possibilitar a associação do Incidente com Problema, caso seja neces-

sário.
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 2.12.15 Enviar todos os incidentes não resolvidos à Equipe de Suporte Técnico da

CONTRATADA, que envidará todos os esforços a fim de atender a demanda do

usuário através do telefone. Caso o incidente necessite ser escalado para outra equi-

pe, o usuário deverá ser devidamente informado desta operação.

 2.12.16 Realizar a escalação de Incidentes, a ser realizado através das equipes, de for-

ma que não ultrapasse o SLA definido pelo CONTRATANTE;

 2.12.17 Possibilitar que o Processo de Gerenciamento de Incidentes garanta que todos

os incidentes, independente do meio pelo qual foram registrados, possam ser auto-

maticamente escalados à Equipes de Suporte previamente especificados e/ou ainda

automaticamente notificados a determinado grupo de pessoas através de e-mail;

 2.12.18 Garantir o registro histórico de todas as ações realizadas em quaisquer níveis

do processo de investigação e diagnóstico de um incidente;

 2.12.19 Garantir que todos os incidentes sejam submetidos para avaliação de satisfa-

ção do usuário no seu encerramento;

 2.12.20 Garantir que todos os incidentes resolvidos, mas que não tiveram sua causa

raiz identificada, sejam encaminhados para o Gerenciamento de Problemas.

 2.13 Do Gerenciamento de Problemas

 2.13.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá:

 2.13.1.1 Buscar formas de prevenir a ocorrência de problemas que possam ge-

rar incidentes.

 2.13.1.2 Envidar esforços para eliminar a recorrência de incidentes.

 2.13.1.3 Buscar a minimização do impacto de incidentes que não possam ser

evitados.

 2.13.1.4 Agir preferencialmente de forma proativa na identificação e na solu-

ção de problemas, idealmente antes que outros incidentes relacionados a estes

possam ocorrer novamente.

 2.13.1.5 Revisar incidentes categorizados com prioridade alta, a fim de identi-

ficar sua causa raiz e definir as ações necessárias para que eles não ocorram no-
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vamente.

 2.13.1.6 Realizar periodicamente a revisão dos registros de incidentes e opera-

ções de manutenção, buscando a identificação de atividades, comportamentos e

tendências que possam identificar a existência de um problema.

 2.13.1.7 Realizar periodicamente a revisão dos registros de eventos de Itens de

Configuração – IC –, buscando a identificação de eventos de aviso ou exceção

que possam identificar a existência de um problema.

 2.13.1.8 Garantir que atividades reativas e proativas busquem a identificação

da causa raiz dos problemas, associando-a às prováveis causas de incidentes para

que estes não se tornem recorrentes.

 2.13.1.9 Fornecer pelo menos um Modelo de Problema que defina previamente

quais passos devem ser seguidos na manipulação de problemas para ser seguido

dentro da ferramenta de gestão.

 2.13.1.10 Criar uma Base de Dados de Erros Conhecidos – BDEC – para regis-

trar as eventuais soluções de contorno ou resolução associadas a incidentes e pro-

blemas.

 2.13.1.11 Garantir que todos os problemas tratados sejam detalhadamente regis-

trados na BDEC (Base de Dados de Erros Conhecidos);

 2.13.1.12 Utilizar um modelo de categorização de problemas que será aprovado

pela equipe técnica do CONTRATANTE e levará em conta as seguintes variá-

veis:

 2.13.1.12.1 Se o sistema pode ser recuperado antes de ser substituído;

 2.13.1.12.2 Qual o custo envolvido associado às atividades de recuperação

ou substituição;

 2.13.1.12.3 Qual o nível de conhecimento técnico que será necessário para

solucionar o problema;

 2.13.1.12.4 A quantidade de tempo necessária para solucionar um proble-

ma;
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 2.13.1.12.5 Qual é a extensão do problema.
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 2.14 Do Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço
 2.14.1  A equipe técnica da CONTRATADA deverá:

 2.14.1.1 Considerar que são Itens de Configuração (IC) todos os ativos de ser-

viço que sejam necessários para realizar a entrega de um serviço de TI como, por

exemplo, hardware, software, Catálogo de Serviços e documentação de proces-

sos.

 2.14.1.2 Manter, através de ferramenta de gerenciamento de serviços de TI, in-

formações atuais e históricas de serviços e Itens de Configuração (IC).

 2.14.1.3 Possibilitar que qualquer mudança no estado de algum Item de Confi-

guração seja automaticamente percebida.

 2.14.1.4 Garantir que qualquer operação de adição, remoção, modificação ou

substituição de Itens de Configuração (IC) ou de quaisquer configurações e/ou de

componentes associados a estes, sigam processo de documentação e controle a

ser criado pela CONTRATADA em parceria com o CONTRATANTE;

 2.14.1.5 Garantir que a adição, remoção, modificação ou substituição de Itens

de Configuração (IC), ou de suas características e/ou de componentes associados

a estes, possam ser automaticamente atualizados e registrados por meio de ferra-

menta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.14.1.6 Possibilitar que a Solução de Gestão possa encaminhar informações

de mudança de estado dos serviços e itens de Configuração (IC), que necessitem

de tratativa adequada pelos processos de Gerenciamento de Incidentes e Proble-

mas;

 2.14.1.7 Garantir que todo o histórico de configuração de quaisquer Itens de

Configuração (IC), considerados relevantes pelo CONTRATANTE, seja mantido

em base de dados que poderá ser alimentada automaticamente ou manualmente

através da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.14.1.8 Sugerir ao CONTRATANTE intervenções nos Itens de Configuração

(IC) que possam reduzir custos ou otimizar o desempenho dos serviços prestados
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pela STI;

 2.14.1.9 Utilizar as informações coletadas sobre os Itens de Configuração (IC)

que tornem o seu gerenciamento mais proativo do que reativo;

 2.14.1.10 Estabelecer níveis de controle dos Itens de Configuração (IC) que pos-

sibilitem sua rastreabilidade e auditoria pelo CONTRATANTE;

 2.14.1.11 Garantir que qualquer configuração lógica anterior a uma mudança re-

alizada em um IC possa ser recuperada, a qualquer tempo;

 2.14.1.12 Todos os IC devem estar logicamente identificados na ferramenta de

gerenciamento de serviços de TI com, no mínimo, os seguintes atributos:

 2.14.1.12.1 Identificador Único;

 2.14.1.12.2 Tipo de IC;

 2.14.1.12.3 Nome/Descrição;

 2.14.1.12.4 Versão.

 2.15 Do Atendimento a Sessões e Eventos do Tribunal 
 2.15.1 A CONTRATADA deverá realizar todo o atendimento aos eventos e às sessões

ordinárias e extraordinárias do Tribunal, nas quais realizará o apoio a todos os mem-

bros,  servidores,  membros  auxiliares  e  colaboradores  que  estão  participando  do

evento ou da sessão, quanto a:

 2.15.1.1 Informações e Dúvidas: de sistemas, softwares instalados nos microcom-

putadores e notebooks, multifuncionais, rede wireless e cabeada.

 2.15.1.2  Instalação de equipamentos de TI para uso no plenário;

 2.15.1.3 Troca de microcomputadores e notebook por defeito ou falha;

 2.15.1.4 Ajuda aos usuários para realizarem atividades em softwares e sistemas dis-

ponibilizados pelo Tribunal;

 2.15.1.4.1 As listas de softwares e aplicativos estão nos anexos II e III;

 2.15.1.5 Apoio na realização da transmissão da sessão via internet, quando houver.

 2.15.2 A equipe que atenderá aos eventos e às sessões deverá permanecer em tempo in-
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tegral no recinto em que as atividades estão ocorrendo, durante todo o período de re-

alização das sessões ou eventos;

 2.15.3 Os registros dos atendimentos durante as sessões e ou eventos não deverão cons-

tar na lista de atendimentos para faturamentos, uma vez que a atividade da sessão co-

brirá todos os atendimentos a ela associados.

 2.15.4 As sessões ou eventos poderão ser realizadas nos períodos matutino, vespertino

e noturno;

 2.15.5 As sessões ordinárias são realizadas pelo menos duas vezes ao mês;

 2.15.6 As sessões extraordinárias podem ser marcadas de uma sessão para o próximo

período do dia ou para o dia seguinte, dependendo da necessidade do Tribunal.

 2.16 Do Acordo de Níveis de Serviços (ANS ou SLA)
 2.16.1 A medição da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA será feita

por meio da tabela dos Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimen-

to a Chamados, cujo resultado comporá o valor mensal a ser pago no período de

prestação dos serviços.

 2.16.2 As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de Serviços – ANS se referem a

fatos cotidianos da execução do contrato, não isentando a CONTRATADA das de-

mais responsabilidades ou sanções legalmente previstas.

 2.16.3 Em acordo entre as partes, os procedimentos de metodologia de avaliação duran-

te a execução contratual poderão ser alterados, desde que o novo sistema se mostre

mais eficiente que o anterior, não implique em prejuízos para a CONTRATADA e re-

flita a maturidade do ambiente computacional do CONTRATANTE e atenda a orien-

tação do Egrégio Tribunal de Contas da União em seu Acórdão nº 717/2010-Plená-

rio, item 9.3.5), abaixo:

 2.16.3.1 “determinação  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  para

que, em atenção ao “caput” dos arts. 3º e 41, e art. 54, §1º, da Lei nº

8.666/1993, referente ao princípio da isonomia e à vinculação do contrato

ao instrumento convocatório, abstenha-se de prever no edital a adoção de
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novos Acordos de Nível de Serviço durante a execução contratual, sendo

possível, entretanto, a alteração ou a renegociação para ajuste fino dos ní-

veis de serviços pré-estabelecidos nos editais, desde que essa alteração ou

renegociação: a) esteja prevista no edital e no contrato; b) seja tecnica-

mente justificada; c) não implique acréscimo ou redução do valor contra-

tual do serviço além dos limites de 25% permitidos pelo art. 65, § 1º, da

Lei nº 8.666/1993; d) não configure descaracterização do objeto licitado.”

Acórdão nº 717/2010-Plenário

 2.16.4 Procedimentos relativos a ANS:

 2.16.4.1 O corpo técnico, responsável pela fiscalização do Contrato designado pelo

CONTRATANTE acompanhará a execução dos serviços prestados, atuando junto

ao preposto indicado pela CONTRATADA;

 2.16.4.2 Mensalmente, a CONTRATADA, na pessoa do seu preposto, apresentará a

medição dos serviços no período apurado, conforme o processo de emissão e re-

cebimento dos serviços prestados.

Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimento a Chamados

Nome Descrição Medição Métrica
Perfil  de
Atendime
nto

Periodicida
de

Medidas
Corretivas

Instrumen
to  de
Medição
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C
lassificação de C

ham
ado

INS1  –
Tempo
de
classific
ação  de
Chamad
o

Mede  o
tempo
entre  a
abertura e
a
classifica
ção  do
chamado

Tempo
decorrido
com  o
chamado
no  estado
em
“Aberto”

95%  dos
chamados
classifica
dos  em
até  15
minutos

Atendime
nto  1º
nível

Mensal

Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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R
equisição de S

erviços

INS2  -
Tempo
de
Solução
de
Demand
a
“Requisi
ção  de
Serviços
de
prioridad
e
normal”

Mede  o
tempo
entre  a
classifica
ção  da
demanda
“Requisiç
ão  de
Serviço
de
prioridad
e normal”
e  seu
fechamen
to

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
requisiçõe
s
resolvidas
em  até  4
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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INS3  -
Tempo
de
Solução
de
Demand
a
“Requisi
ção  de
Serviços
de
prioridad
e alta”

Mede  o
tempo
entre  a
classifica
ção  da
demanda
“Requisiç
ão  de
Serviço
de
prioridad
e  alta”  e
seu
fechamen
to

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
requisiçõe
s
resolvidas
em  até  2
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal

Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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Incidentes

INS4  –
Tempo
de
Solução
da
Demand
a
“Inciden
tes”
categoriz
ados
com
“priorida
de alta”

Mede  o
tempo
após  a
classifica
ção  da
demanda
“Incident
e
prioridad
e alta” até
sua
resolução

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
demandas
de
prioridade
alta
resolvidos
em  até  1
hora

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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INS5  –
Tempo
de
Solução
da
Demand
a
“Inciden
tes”
categoriz
ados
com
“priorida
de
média”

Mede  o
tempo
após  a
classifica
ção  da
demanda
“Incident
e
prioridad
e  média”
até  sua
resolução
”

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
demandas
de
prioridade
média
resolvidos
em  até  2
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados
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INS6  –
Tempo
de
Solução
da
Demand
a
“Inciden
tes”
categoriz
ados
com
“priorida
de
baixa”

Mede  o
tempo
após  a
classifica
ção  da
demanda
“Incident
e
prioridad
e  baixa”
até  sua
resolução

Tempo
decorrido
na
transição
da
demanda
do  estado
“Processad
o  ou  em
atendiment
o”  para  o
estado
“Resolvido
”

95%  das
demandas
de
prioridade
baixa
resolvidos
em  até  3
horas

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal

Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento
e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

Solução
de Gestão
de
chamados

INS  7  –
Índice de
Satisfaçã
o  do
Usuário
Final

Mede  o
índice  de
satisfação
com  o
atendime
nto  ao
usuário
final  da
central de
serviços

Percentual
de
respostas
entre
“Ótimo”  e
“Bom” em
pesquisa
de
satisfação
respondida

90%  das
opiniões
entre
“Ótimo” e
“Bom”

Atendime
nto de 1º e
2º níveis

Mensal Glosa
corresponde
nte  à
diferença
entre  o
percentual
mínimo
previsto  na
métrica  de
atendimento

Pesquisa
de
satisfação
da
Ferrament
a  de
Service
Desk.
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por  cada
atendiment
o realizado
ao usuário

e  o
percentual
efetivamente
atendido
pela
contratada,
caso  este
seja  inferior
ao  mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o  percentual
mínimo  for
de  95% e  o
percentual
atendido  for
de  93,5%,
então  a
glosa será de
1,5%,  que
corresponde
ao  cálculo
de  95%  -
93,5% .

 2.16.4.3 Os valores de glosa estão limitados a 20% do valor da fatura do mês de re-

ferência, sem, contudo, isentar ou limitar quaisquer outros valores cobrados a tí-

tulo de sanções administrativas.

 2.17 Dos Critérios para a Classificação da Prioridade
 2.17.1 A CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão obrigatoriamente classificar

todos os Incidentes de acordo o que está definido no Catálogo de Serviços (ANEXO

I).

 2.17.2 A CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE os modelos dos pro-

cessos de Cumprimento de Requisição, Gerenciamento de Incidente, Gerenciamento

de Problema e demais processos que se mostrarem úteis para a CONTRATADA rea-

lizar os serviços constantes nesse termo de referência.
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 2.17.3 Os processos definidos pelo CONTRATANTE deverão ser seguidos e caso

for constatado algum problema com o processo a CONTRATADA deverá informar a

CONTRATANTE para verificar a necessidade de alteração do processo.

 2.18 Demais condições gerais
 2.18.1 A Contratada deverá:

 2.18.1.1 Utilizar os processos de Gerenciamento de Problemas e Gerenciamento de

Incidentes de forma que trabalhem juntos para garantir o aumento da qualidade e

disponibilidade dos serviços de TI;

 2.18.1.2 Realizar a comunicação com todas as Equipes envolvidas para que possam

ter suas atividades supervisionadas e gerenciadas por gestores técnicos devida-

mente capacitados a exercer esta função;

 2.18.1.3 Garantir que o gestor técnico (preposto) execute as seguintes atividades:

 2.18.1.3.1 Coordenar as atividades de sua equipe;

 2.18.1.3.2 Ter ciência de todos os problemas e incidentes que sejam rele-

vantes para o negócio do CONTRATANTE;

 2.18.1.3.3 Agir de forma proativa na sugestão de melhorias que otimizem

a prestação de serviços ao CONTRATANTE;

 2.18.1.3.4 Garantir a integração entre as equipes de suporte;

 2.18.1.3.5 Ser a interface de comunicação entre a equipe técnica do CON-

TRATANTE e as equipes técnicas da CONTRATADA;

 2.18.1.3.6 Estar atento ao cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviço

(ANS) pela CONTRATADA;

 2.18.1.4 Garantir que as Requisições de Serviços sejam tratadas através de pro-

cesso exclusivo para este fim, conforme descrito no processo de Cumprimento de

Requisições;

 2.18.1.5 Garantir que as equipes técnicas estejam permanentemente capacita-

das nas tecnologias adotadas pelo CONTRATANTE, para que estas estejam aptas
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a identificar e resolver rapidamente um incidente ou problema.

 2.18.1.6 Garantir que todas as equipes estejam cientes dos impactos associados

à imagem e aos serviços prestados para o CONTRATANTE, quando estiverem

trabalhando na solução de um incidente ou problema.

 2.18.1.7 Coletar dados através de Solução de Monitoramento e gerar a partir

destas informações os relatórios de disponibilidade dos Itens de Configuração

(IC) relacionados aos serviços descritos no Catálogo de Serviços.

 2.18.1.8 Garantir que os processos de Gerenciamento de Problemas, Gerencia-

mento de Incidentes e Gerência da Configuração e Ativos de Serviço trabalhem

juntos para garantir o aumento da qualidade e disponibilidade dos serviços de TI.

A completa integração desses processos deverá ser operada inclusive pela ferra-

menta de gerenciamento de serviços de TI;

 2.18.1.9 Informar  ao  CONTRATANTE a  necessidade  de  quaisquer  insumos

necessários para:

 2.18.1.9.1 Resolver incidentes;

 2.18.1.9.2 Resolver problemas;

 2.18.1.9.3 Prover soluções de contorno.

 2.18.1.10 Informar ao CONTRATANTE sempre que a solução de contorno ou

definitiva de um Incidente esteja dependendo do fornecimento de algum insumo

que não seja responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, a fim de se resguar-

dar contra eventuais quebras do Acordo de Nível de Serviço, como por exemplo: 

 2.18.1.10.1 Serviços de fornecedores externos;

 2.18.1.10.2 Fornecimento de equipamentos de hardware;

 2.18.1.10.3 Fornecimento de software; 

 2.18.1.10.4 Fornecimento de energia elétrica.
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 3 Plano de inserção da contratada

 3.1.1 Conceitua-se a “inserção” como sendo o processo em que o CONTRATANTE repas-

sa à CONTRATADA as informações e as atividades, conforme os padrões de execução até

então realizados, para que não haja quebra de continuidade dos serviços. Finalizado este

processo, a CONTRATADA assume o início da execução dos serviços e passa a ser a res-

ponsável pelos resultados obtidos, ressalvados os ajustes de acordo de nível de serviços.

 3.1.2 Os primeiros 90 (noventa) dias após o início da execução dos serviços serão conside-

rados como período de inserção da CONTRATADA, período reservado para que a CON-

TRATADA realize as seguintes atividades:

 3.1.2.1 Conhecer, analisar e entender o ambiente computacional e sua dinâmi-

ca atual, procedimentos, diretrizes, políticas, normas, planos e programas, dentre

outros que deverão ser considerados na execução contratual;

 3.1.2.2 Propor adequação, no que couber, da infraestrutura física e lógica do

CONTRATANTE;

 3.1.2.3 Indicar seu PREPOSTO e substituto, até o 10º dia útil após o início da

vigência do contrato;

 3.1.2.4 Apresentar da equipe de operação devidamente capacitada;

 3.1.2.5 Instalar e configurar software Gestão para atender ao gerenciamento

de incidentes, requisições de serviço, configuração, mudança;

 3.1.2.6 Implantar processo de atendimento, em conformidade com o disposto

neste Termo de Referência.

 3.1.2.7 Definir as rotinas de serviços e demais atividades necessárias à execu-

ção do objeto, e consequente ajuste dos níveis de serviços acordados, em comum

acordo com o CONTRATANTE.

 3.1.3 O Plano de Projeto da Inserção deve ser elaborado pela CONTRATADA, e entregue

ao CONTRATANTE para validação até o 15º dia útil após o início da vigência do contrato,

contemplando as seguintes premissas/atividades para o prazo de 120 dias:

 3.1.3.1 Validar ou atualizar, caso necessário, o Catálogo de Serviços do CON-
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TRATANTE, previamente à sua configuração na ferramenta de Gestão da CON-

TRATADA.

 3.1.3.2 Implantar e adequar a ferramenta de Gestão da CONTRATADA, in-

cluindo os Gerenciamentos de Incidentes, Cumprimento de Requisições, Geren-

ciamento de Problema, Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço e

Gerenciamento de Níveis de Serviço, áreas de atendimento, assuntos, categorias

e demais informações constantes no Catálogo de Serviços.

 3.1.3.3 Definir o modelo de registro dos Itens de Configuração (IC´s) para

formação da  Base de Dados do Gerenciamento de Configuração (BDGC).

 3.1.3.4 Definir  o modelo de gerenciamento do conhecimento (formação da

base de conhecimento) a ser adotado.

 3.1.3.5 Treinar os servidores do CONTRATANTE em todos os módulos da

ferramenta para efeitos de utilização, acompanhamento, aferição e fiscalização

dos serviços.

 3.1.3.6 Apresentar Plano para início dos atendimentos dos chamados de su-

porte técnicos aos usuários do CONTRATANTE.

 3.1.3.7 Capacitar da equipe interna da CONTRATADA na utilização da Ferra-

menta de Gestão.

 3.1.3.8 Entregar os manuais de procedimentos para abertura de chamados na central

de serviços, para disseminação aos usuários do CONTRATANTE.

 4 Vistoria

 4.1 As empresas interessadas em participar do certame poderão realizar vistoria nas de-

pendências da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para verificar as condi-

ções de prestação dos serviços, tomar conhecimento de peculiaridades relacionadas ao

fornecimento e avaliar o grau de complexidade das tarefas a serem desenvolvidas.

 4.2 A vistoria poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista
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para a abertura da licitação, não sendo admitida, em hipótese alguma, qualquer alegação

de desconhecimento, total ou parcial, dos serviços a serem prestados, suas peculiaridades

e complexidade, após a licitação.

 4.3 A Declaração de Vistoria deverá estar devidamente assinada, tanto pelo representante

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como pelo Responsável Técnico da empresa;

 4.4 A licitante poderá agendar a vistoria junto ao TRE/AL por meio do telefone (0XX82)

2122-7753 das 13h00 às 17h00, junto à Coordenadoria de Infraestrutura de TI;

 4.5 Na vistoria a licitante poderá efetuar medições para subsidiar a elaboração de suas

propostas e eliminar possíveis omissões, falhas ou incompatibilidade das especificações

constantes do edital;

 4.6 Se, por qualquer motivo, a referida declaração de vistoria não estiver junto com a do-

cumentação, será considerada, se houver, a segunda via em poder da Comissão Perma-

nente de Licitação, para fins de habilitação;

 4.7 Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, junto com a docu-

mentação de habilitação, declaração de que tem conhecimento da complexidade, dos as-

pectos relativos aos serviços e demais informações necessárias para a execução do obje-

to da licitação responsabilizando-se pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de

sua omissão na verificação dos locais de instalação.

 5 Transferência de Conhecimento e Dados no Término do Contrato

 5.1.1 A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE até 30 dias após o encer-

ramento do contrato toda a base de conhecimento registrada dentro da solução de ges-

tão do Service Desk, bem como, todos os registros dos chamados do período do con-

trato.

 5.1.1.1 Os registros devem ser entregues em formato digital;

 5.1.2 A não entrega dessas informações poderá ser considerada pelo CONTRATANTE

como inexecução parcial do contrato.
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 6 Local e horário de execução dos serviços

 6.1 O serviço deverá ser prestado no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado

na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Farol,  Maceió/AL, CEP 57051-090.

 6.2 O horário de funcionamento da Central de Serviços e os atendimentos de 1º e 2º ní-

veis será na janela compreendida das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira.

 6.2.1 O atendimento de 2º nível poderá se estender, de forma excepcional, até às 20h,

sem ônus adicionais para o CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses:

 6.2.1.1 Necessidade de Atendimento às Sessões Plenárias ou Eventos do TRE/AL;

 6.2.1.2 Necessidade de finalização de cumprimentos de requisição ou de resolução

de incidentes para usuários preferenciais.

 7 Controle e execução

 7.1 Informações Básicas

 7.1.1 As Ordens de serviços – OS's – representam o planejamento das atividades que

serão realizadas no período.

 7.1.2 Por se tratar de estimativa, a OS expressa uma mera expectativa de execução, e

sempre que necessário, independente de datas e prazos, o CONTRATANTE deverá

emitir OS´s complementares para atendimento às necessidades que tenham sido mo-

dificadas ou repriorizadas além das originadas em consequência de situações incertas

ou imprevistas.

 7.1.3 Todos os serviços demandados serão objeto de acompanhamento e fiscalização

mesmo quando executados nas dependências da CONTRATADA;

 7.1.4 Devem compor minimamente uma OS, as seguintes informações:

 7.1.4.1 Especificação da demanda;

 7.1.4.2 Escopo primário do resultado esperado;

 7.1.4.3 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de registros de chama-
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dos, atendimento de requisições de serviços e resolução de incidentes;

 7.1.4.4 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de Manutenção da Saú-

de Operacional;

 7.1.4.5 Estimativa de UST's a serem demandadas para o atendimento de cada de-

manda de melhoria contínua de processos e serviços de TI e implementação de

mudanças evolutivas na infraestrutura de TI;

 7.1.4.6 Período de execução da OS;

 7.1.4.7 Data de emissão da OS;

 7.1.4.8 Conhecimento e aceite da OS, emitidos pelo preposto da CONTRATADA.

 7.1.5 A tabela a seguir detalha as atividades que compõem o processo de Emissão de or-

dem de serviço:

Tarefa Objetivo Responsável Entrada Saída Descrição

Avaliar  o
volume  de
serviços

Visa  garantir  que
o  fiscal
(requisitante  e
técnico)  consulte
as  bases
históricas  de
execução  de
serviços

Fiscal
Técnico  do
Contrato

Base  de
conhecimento
de  serviços
executados

Informações
de  execução
de  serviços
levantadas

Fiscal  Técnico  do
contrato  faz  o
levantamento  de
informações
históricas  junto  a
base  de
conhecimento

Estimar
volume  para
próximo
período

Estimar  o
quantitativo  de
UST´s
necessárias  para
atender  o  órgão
no período

Fiscal
Técnico  de
Contrato

Informações
de execução de
serviços
levantadas
com  as
especificidades
do  período  de
execução

Quantidade
de  UST's
estimadas

O  Fiscal  Técnico
do  contrato  avalia
as  informações  de
execução  de
serviços levantadas,
bem  como  as
necessidades
específicas  do
período  e  calcula,
de forma estimada,
o  quantitativo  de
UST's.

Emitir OS Gerar  OS  para  a
Contratada

Gestor  do
Contrato

Quantitativo
de  UST's

Entrega  da
OS

O  preposto
verificará  se  a  OS
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estimadas proposta  está  em
conformidade  com
os  termos
contratuais,  bem
como,  se  é
tecnicamente
executável.  Caso
detecte  alguma
inconsistência,
deverá  apresentar
ao  Gestor  do
Contrato  para
reformulação

Aceitar
Ordem  de
Serviços

Formalizar  o
aceite  da  ordem
de  serviço  por
parte  da
CONTRATADA

Preposto  da
Contratada

OS Validada OS aceita O  preposto
encaminha
documento
assinado,  com
acordo,  ao  Fiscal
técnico  do
Contrato.

 7.2 Dos Recebimentos dos Serviços

 7.2.1 Deve ser iniciado no 1º dia útil posterior a data de encerramento dos serviços.

 7.2.2 Como entradas desse processo, temos:

 7.2.2.1.1 OS´s emitidas;

 7.2.2.1.2 Acordo de Nível de Serviços (ANS) vigente;

 7.2.2.1.3 Relatório Mensal de Atividades (RMA), composto por:

 7.2.2.1.3.1 Registro dos serviços executados pela Central de Serviços;

 7.2.2.1.3.2 Artefatos, em conformidade com a metodologia proposta pelo

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP),

referentes ao atendimento de demandas de melhoria contínua de processos e

serviços de TI e implementação de mudanças evolutivas na infraestrutura de

TI;

 7.2.2.1.3.3 Relatório resumo de despesas com deslocamento para atendi-

mento às localidades externas de esforço adicional para demandas de atendi-
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mento à localidade externa.

 7.2.2.1.4 Relatórios de desempenho e cumprimento de ANS (RDCNS).

 7.2.3 Como saídas do processo temos:

 7.2.3.1 Relatório de Nível de Serviço (RNS);

 7.2.3.2 Termo de Aceite dos Serviços (TAS).

 7.2.4 Na tabela apresentada a seguir é feito o detalhamento das tarefas que compõem o

processo:

Tarefa Objetivo Responsável Entrada Saída Descrição

Emitir
relatórios:
RMA  e
RDCNS

Gerar  relatórios
que apresentem o
volume  de
serviços
executados,  em
termos  de  UST's
e  os  níveis  de
serviços
alcançados

Preposto  do
Contrato

Dados
obtidos  da
solução  de
Gestão

Relatórios
Mensal  de
Atividades  e
Relatório  de
Desempenho,
Cumprimento
de  Nível  de
Serviço  e
Satisfação  do
usuário

O  preposto  levantará
os  volumes  de
serviços executados no
período  e  elaborará
relatórios
discriminando  as
atividades  e
respectivos  volumes
de UST's

Validar
volumes  de
UST's
consumidas

Verificar  se  os
quantitativos  de
UST's
apresentados  no
RMA  estão  em
conformidade
com  o  solicitado
e com os serviços
efetivamente
entregues  pela
Contratada

Equipe  de
fiscalização
do contrato

Ordens  de
serviço  e
RMA

RMA
validado

Os fiscais  do contrato
confrontarão  os
volumes  de  UST's
consumidas  com  o
volume  estimado  nas
respectivas  ordens  de
serviços.  Também
verificarão,  por  meio
de solução de gestão e
por  meio  de  inspeção
por  amostragem,  a
efetiva  execução  das
atividades
relacionadas no RMA.
Encontrando
inconsistências,
solicitarão
esclarecimentos  ou
retificação  à
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Contratada.

Avaliar
cumprimento
de  nível  de
serviço

Verificar  se  os
níveis  de  serviço
acordados  foram
alcançados

Equipe  de
fiscalização
do contrato

Acordo  de
Nível  de
serviço  e
RDCNS

Relatório  de
Nível  de
Serviço  -
RMA

O  fiscal  do  contrato
confrontará  os  níveis
de  qualidade  e
disponibilidade  de
serviços  reportados
pela  Contratada  com
Acordo  de  Nível  de
Serviço.  Poderá
analisar  também  por
amostragem.  A  partir
dos  dados  obtidos
gerará  o  RNS,
apresentando  a
pontuação  e
respectivas  glosas  por
quebra de ANS.

Avaliar RNS

Permitir  a
Contratada  tomar
conhecimento das
quebras de ANS e
respectivas glosas
apuradas,  e
apresentar defesa.

Preposto  do
Contrato

RNS

Defesa  e
solicitação  de
revisão  do
RNS,  quando
aplicável

O preposto avaliará as
quebras  de  ANS  e
respectivas  glosas
apontadas  e
apresentará as  defesas
cabíveis  que
eventualmente
impliquem  na
reconsideração  do
apurado,  e
encaminhará  a
solicitação  de  revisão
do  RNS  para
apreciação  da  equipe
de fiscalização.

Emitir
Termo  de
Aceite  Dos
Serviços

Gerar  termo  de
aceite  dos
serviços
executados  no
período

Proposto  do
Contrato

RNS
aprovado

Termo  de
Aceite  dos
Serviços
emitido

Tomando  por  base  as
versões finais do RMA
e do RNS, o preposto
da  Contratada  irá
emitir  o  Termo  de
Aceite  dos  Serviços,
contemplando  resumo
de UST's entregues em
cada  grupo  de
serviços,  bem  como
eventuais  glosas
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aplicadas  a  cada
grupo,  e  submeter  à
aprovação  do
Contratante

Emitir
autorização
de
faturamento

Formalizar  o
aceite  dos
serviços
executados  pela
Contratada  no
período  e
pagamento

Equipe  de
fiscalização

Termo  de
Aceite  dos
Serviços

Autorização
de
Faturamento

Uma  vez  aprovado  o
termo  de  aceite  de
serviços,  a  equipe  de
fiscalização  autorizará
a contratada a emissão
de faturas.

 7.2.5 O processo de recebimento de serviços, será apresentado para a validação do volume de

UST's consumidos e avaliação do cumprimento de nível de serviço, conforme abaixo:

 7.2.5.1 Serviços de Central de Serviços:

 7.2.5.1.1 Compõem os serviços executados pela Central de Serviços, relaciona-

dos abaixo:

 7.2.5.1.1.1 Registro e classificação de chamados;

 7.2.5.1.1.2 Atendimento  de  requisição  de  serviço  de  prioridade

normal;

 7.2.5.1.1.3 Atendimento de requisição de serviço de prioridade alta

 7.2.5.1.1.4 Resolução de incidente de prioridade baixa;

 7.2.5.1.1.5 Resolução de incidente de prioridade média;

 7.2.5.1.1.6 Resolução de incidente de prioridade alta;

 7.2.5.1.1.7 Assistência a evento de duração de até meio período;

 7.2.5.1.1.8 Assistência a evento de duração em período integral;

 7.2.5.1.1.9 Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL.

 7.2.5.2 O RMA, emitido pela CONTRATADA, apresentará o quantitativo de cada um dos

serviços executados, relacionados acima, extraído da ferramenta de gerenciamento de servi-

ços de TI.

 7.2.5.3 O RDCNS apresentará os níveis de qualidade estabelecidos como indicadores para os
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grupos de atividades, conforme Acordo de Nível de Serviços.

 7.2.5.4 Para viabilizar as atividades de fiscalização, tanto de volume de serviços reportado

no RMA, quanto para níveis de qualidade reportado no RDCNS, a CONTRATADA deverá

disponibilizar acesso à solução de gestão ao CONTRATANTE, que fará uso dessa solução

para a validação dos quantitativos apresentados, bem como para aferição do nível de serviço

prestado.

 7.2.6 A aprovação do RMA e avaliação do RDCNS deverá ocorrer em até 3 (três) dias

úteis,  contados  da  data  de  seu recebimento  pelo  CONTRATANTE.  No mesmo prazo,  o

CONTRATANTE deverá emitir o RNS para validação da CONTRATADA.

 7.2.7 Na hipótese de potencial inconsistência nos relatórios apresentados pela CONTRA-

TADA, o CONTRATANTE solicitará a CONTRATADA o ajuste e/ou correção necessária. A

CONTRATADA deverá efetuar as correções em até 03 (três) dias úteis ou ainda, neste perío-

do, apresentar motivos e justificativa para os procedimentos adotados.

 7.2.8 Emitido o RNS pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá analisar as quebras

de ANS e respectivas glosas, apresentando os motivos e as justificativas que julgar pertinen-

tes em até 2 (dois) dias úteis. O CONTRATANTE julgará as razões da CONTRATADA em

até 2 (dois) dias úteis, a partir do qual apresentará o RNS definitivo à empresa CONTRATA-

DA para emissão do Termo de Aceito de Serviços (TAS).

 7.2.9 Concluídos os processos de validação de RMA, RDCNS e RNS, a CONTRATADA

emitirá o TAS, submetendo-o à assinatura do CONTRATANTE, que deverá fazê-lo em até 2

(dois) dias úteis, contados do recebimento do documento, para devolvê-lo assinado e autori-

zar a emissão das faturas.

 7.2.10 A CONTRATADA apresentará a fatura, em até 2 (dois) dias úteis após a autorização

de emissão das faturas ou decisão do CONTRATANTE, no caso de ter impetrado justificati-

va, para a emissão e apresentação das faturas, já descontadas as glosas apresentadas no RNS.

 7.2.11 O pagamento das ordens de serviço se resumirá ao montante equivalente às UST's

efetivamente executadas e não ao seu valor global ou parcial previsto nas OS´s.
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 7.3 Do Modelo de Gestão do Contrato

 7.3.1 Nos  termos  do  art.  67  da  Lei  nº  8.666,  de  1993  e  da  Resolução  TRE/AL nº

15.787/2017, serão designados representantes para acompanhar e fiscalizar a realização dos

serviços da contratação, coordenados pelo Gestor do Contrato que deverá anotar em registro

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessá-

rio à regularização de falhas ou defeitos observados;

 7.3.2 As decisões e providências que ultrapassem a competência do Gestor do Contrato se-

rão encaminhadas à autoridade competente do CONTRATANTE para adoção das medidas

convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93;

 7.3.3 O contrato assinado ou a ordem de serviço acompanhada da Nota de Empenho cons-

tituirão documentos de autorização para a execução dos serviços;

 7.3.4 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente

para as providências cabíveis;

 7.3.5 Cabe à CONTRATADA atender, dentro dos prazos estipulados em contrato, quais-

quer exigências do Gestor de Contrato, ou de seu substituto, inerentes ao objeto do contrato,

sem que disso decorra qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, não implicando a ativi-

dade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade

da CONTRATADA, que diz respeito aos danos diretos causados ao CONTRATANTE, em

relação ao serviço fornecido, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer

falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do contra-

to;
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 8 Garantia Contratual

 8.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias uteis após a assinatura do Termo de Con-

trato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Con-

trato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste termo de referência,

cabendo-lhe optar dentre as modalidades: caução em dinheiro, títulos de dívida pública,

seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no art.  56 da Lei nº 8.666, de

1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

 8.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a

aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia

de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

 8.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promo-

ver a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas

cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;

 8.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger

um período de mais 1 (um) mês após o término da vigência contratual.

 8.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

 8.3.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adim-

plemento das demais obrigações nele previstas;

 8.3.2 prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execução do contrato;

 8.3.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRA-

TADA;

 8.3.4 obrigações  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciárias  de qualquer  natureza,  não

adimplidas pela contratada;

 8.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta es-

pecífica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
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 8.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos in-

dicados acima;

 8.6 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

 8.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo

de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

 8.8 O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das se-

guintes hipóteses:

 8.8.1 caso fortuito ou força maior;

 8.8.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações

contratuais;

 8.8.3 descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou

fatos praticados pelo CONTRATANTE;

 8.8.4 atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

 8.9 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não

as previstas neste item.

 8.10 Será considerada extinta a garantia:

 8.10.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de decla-

ração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATA-

DA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

 8.10.2 no prazo de um mês após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não

comunique a ocorrência de sinistros.
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 9 Da vigência do contrato e do reajuste

 9.1 O período de vigência do Contrato de Prestação de Serviço deverá ser de 12 (doze)

meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessi-

vos períodos até  o limite de 60 (sessenta)  meses,  conforme art.  57,  inciso II  da Lei

8.666/1993.

 9.2 O contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos preços de mercado

e à variação efetiva dos insumos e materiais aplicados na prestação dos serviços, obser-

vado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da pro-

posta ou do orçamento a que essa proposta se referir, ou da data do último reajuste, apli -

cando-se o Índice de Custos de Tecnologia da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ou, na insubsistência deste, por outro índice que

vier a substituí-lo.

 9.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo

índice oficial para reajustamento do contrato.

 9.4 A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços até a data da prorroga-

ção contratual subsequente.

 10 Adequação Orçamentária

 10.1 Os recursos dessa contratação estão consignados Plano de Contratações de Soluções

de Tecnologia da Informação e Comunicação/2021 – Item 01: Serviços Técnicos Profis-

sionais de TI, Proposta orçamentária de 2021, Apoio técnico e operacional de TIC Códi-

go de classificação da fonte de recurso: 3390.40.21.
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 11 Do pagamento

 11.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente executa-

dos, em até 10 dias úteis, contados a partir da data final do período de adimplemento de

cada parcela, caso não exista outra pendência que impeça o pagamento.

 11.2 Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), será obriga-

da a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na forma do Anexo IV da

Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, assinadas pelo seu re-

presentante legal.

 11.3 O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da CONTRATADA,

através de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva fatura ou nota fiscal do

fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal do Contrato.

 11.4 Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a CONTRATADA de-

verá apresentar nota fiscal, até o dia 25 de cada mês, emitida em nome do Tribunal Regi-

onal Eleitoral de Alagoas, com descrição completa dos serviços executados, indicação

do número do contrato e da nota de empenho correspondente, além de indicação dos

seus dados bancários, além de necessária juntada do Relatório Mensal de Atividades.

 11.5 Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as retenções devidas ao INSS

e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de

11/01/2012.

 11.6 A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota Fiscal/Fatura, apresentar os do-

cumentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Lici-

tação.

 11.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquida-

ção qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou ina-

dimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

 11.8 Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no mo-
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mento da aceitação, os serviços prestados não estiverem em perfeitas condições e em

conformidade com as especificações estipuladas.

 12 Das Obrigações do Contratante

 12.1 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratu-

ais;

 12.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

 12.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços realizados

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de

aceitação e recebimentos;

 12.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregulari-

dades verificadas no serviço realizado, fixando prazo para que seja substituído, reparado

ou corrigido;

 12.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao serviço, no prazo

e forma estabelecidos;

 12.6 Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de referência e/ou outros instrumen-

tos adequados, como edital e contrato;

 12.7 Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao serviço contratado que

venham a ser solicitadas pelos técnicos da CONTRATADA;

 12.8 Exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato afastamento do ambiente do

CONTRATANTE, de qualquer  profissional  ou preposto da CONTRATADA que, por

justas razões, vier a desmerecer a confiança, embaraçar a fiscalização ou, ainda, que ve-

nha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções

que lhe forem delegadas;

 12.9 Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de

eventuais imperfeições no curso de execução do serviço, fixando prazo para a sua corre-

ção.
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 13 Das Obrigações da Contratada

 13.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Refe-

rência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas de-

correntes da boa e perfeita execução do objeto;

 13.2 Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local

constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal.

 13.3 A CONTRATADA deve relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por

meio do gestor do contrato e, preferencialmente, por escrito;

 13.4 A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos ao TRE/AL e sujeitar-se às orien-

tações do gestor do contrato;

 13.5 Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 dias úteis, irregularidades ocor-

ridas que impeçam, alterem ou retardem a execução do contrato/objeto, efetuando o re-

gistro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimen-

to, sem prejuízo da análise da administração e das sanções previstas;

 13.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

(Art. 55, XVIII Lei 8.666/93);

 13.7 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei

8.666/93);

 13.8 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhista, previdenciário, fiscal e

comercial, pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da presta-

ção do serviço, sendo que não existirá para o TRE/AL qualquer solidariedade quanto ao

cumprimento dessas obrigações;

 13.9 A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail,
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endereço e telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes;

 13.10 É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer opera-

ções financeiras;

 13.11 É vedado à CONTRATADA utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade

de  CONTRATADA,  em quaisquer  atividades  de  divulgação  empresarial,  como,  por

exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos;

 13.12 É vedado à CONTRATADA reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou

de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução

dos serviços sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE;

 13.13 Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes ao serviço a

ser executado, não podendo invocar posteriormente desconhecimento para cobrança de

serviços extras, desde que previstos na proposta comercial da CONTRATADA;

 13.14 Indicar o preposto no prazo de 10 (dias) dias úteis, contados a partir da assinatura do

contrato, para garantir, em todas as questões relativas ao cumprimento das obrigações le-

gais e administrativas da CONTRATADA, a presteza e a agilidade necessária ao proces-

so decisório. O Preposto deverá reportar-se ao CONTRATANTE, quando solicitado por

essa, indicando e-mail, endereço, número de telefone comercial e celular corporativo,

caso disponível.

 13.15 Apresentar Termo de Confidencialidade por parte de seus prestadores de serviço en-

voldidos diretamente na execução dos serviços contratados.
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 14 Critérios de Qualificação Técnica Exigidos para a CONTRATADA

 14.1 Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito públi-

co ou privado, comprovando que o licitante executa ou executou a prestação de serviços

técnicos de Suporte Remoto e Presencial, de 1º e 2º Níveis, aos Usuários de Tecnologia

da Informação (TI): 

 14.1.1 Capacidade técnica de prestação de serviço em um período ininterrupto de um

ano, de atendimento remoto e suporte técnico, nas modalidades remota (web e tele-

fônico) e presencial num ambiente de pelo menos 200 (duzentas) estações de traba-

lho, com no mínimo 200 (duzentos) usuários de TIC. 

 14.1.2 Capacidade técnica de suporte, em um período ininterrupto de um ano, ao Siste-

ma Operacional Microsoft Windows 10, Suites de Escritório e Soluções de Video-

conferência. 

 14.1.3  Capacidade de gerenciamento de atendimento, em um período ininterrupto de

um ano, utilizando software de gerenciamento de acesso remoto e solução de “Base

de  Conhecimento”,  com quantidade  de  registros/eventos  igual  ou superior  a  500

(quinhentos) por mês. 

 14.2 No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a empresa que está fornecendo o atestado, o

responsável pelo setor encarregado do objeto em questão, inclusive telefones de contato,

e a especificação dos serviços executados.

 14.3 Para a comprovação do período mínimo, será admitido o somatório de atestados (mas

os períodos concomitantes serão computados uma única vez).

 14.4 Somente será aceito atestado expedido após a conclusão do contrato, ou se decorrido,

no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser

executado em prazo inferior.

 14.5 Os atestados apresentados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da ativi-

dade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente da lici-

tante.
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 14.6 O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da

legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que fo-

ram prestados os serviços.

 14.7 A comprovação do vínculo de trabalho dos profissionais indicados com a licitante

deverá ser efetuada quando da assinatura do contrato com o TRE/AL.

 15 Das Sanções Administrativas 

 15.1  Disposições Gerais

 15.1.1 A  CONTRATADA  ficará  sujeita  às  penalidades  previstas  nas  Leis  nº

10.520/2002 e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou

condições do presente contrato;

 15.1.2 Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na hipótese de a CON-

TRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a docu-

mentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retar-

damento da execução do objeto da presente contratação, não mantiver a proposta, fa-

lhar ou fraudar na execução deste contrato/objeto, comportar-se de modo inidôneo

ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e, se for

o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo

das multas previstas neste contrato, e no Edital e das demais cominações legais;

 15.1.3 Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução incompleta ou em des-

conformidade com as condições avençadas, poderão ser aplicadas as seguintes pena-

lidades, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo do disposto

nos parágrafos anteriores dessa seção:

 15.1.3.1 Advertência;

 15.1.3.2 Multa nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de pe-

nalidades deste Termo de Referência:
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 15.1.3.2.1 Multa moratória de 0,5% sobre o valor total  da contratação,

por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10

dias, situação que poderá caracterizar inexecução parcial do contrato;

 15.1.3.2.2 Pela caracterização de inexecução parcial do objeto contratado,

será aplicada multa de até 20% do valor global do contrato;

 15.1.3.2.3 Após o 20º dia de atraso,  os serviços poderão,  a critério do

CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total

do Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento;

 15.1.3.2.4 Pela caracterização de inexecução total do objeto contratado,

será aplicada multa de até 30% do valor global do contrato;

 15.1.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos;

 15.1.3.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminis-

tração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pe-

nalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Admi-

nistração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada

com base na alínea anterior;

 15.1.4 No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis

a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada da

garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA ou ajuizada a

dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de

juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês;

 15.1.5 Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos III e

IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem

como a rescisão contratual,  serão publicados resumidamente no Diário Oficial  da

União;

 15.1.6 De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções

previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou aos
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profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:

 15.1.6.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolo-

sos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

 15.1.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licita-

ção;

 15.1.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administra-

ção em virtude de atos ilícitos praticados;

 15.1.7 Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, da Lei n.º

8.666/93,  exceto  para  aquela  definida  no  inciso  IV,  caberá  recurso  no  prazo  de

05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato;

 15.1.8 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 87, da

Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente do Tribu-

nal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de

intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua apli-

cação;

 15.1.9 Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item anterior, se-

rão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem como

daquela competente para decidir sobre o recurso;

 15.1.10 O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, mediante reci-

bo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado no edifício sede, situado

na Av. Aristeu de Andrade, 377 – Farol, Maceió/AL;

 15.1.11 As penalidades previstas neste Termo de Referência são independentes entre

si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem preju-

ízo  de  outras  medidas  cabíveis,  garantida  prévia  defesa  (art.  87,  §  2º  da  Lei

8.666/93).

 15.2 Tabela de Penalidades

 15.2.1 A advertência não é pressuposto para aplicação das outras penalidades, se as

Processo SEI 0007953-81.2018.6.02.8000   Termo de Referência – Especificação do Objeto                          Página 51 de 70

Termo de Referência - Atualização Qtd UST (1017211)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 912



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

circunstâncias exigirem punição mais rigorosa. A advertência será aplicada de ma-

neira preventiva e pedagógica nas infrações de menor ofensividade e leves, conforme

ilustrado na tabela 2 de níveis de gravidade. Essas infrações possuem as seguintes

características:

 15.2.1.1 Não causam prejuízo à Administração;

 15.2.1.2 A CONTRATADA após a notificação, diligência para resolver o pro-

blema, fornecer o produto ou executar o serviço; e

 15.2.1.3 Nas hipóteses onde há elementos que sugerem que a CONTRATADA

corrigirá seu procedimento.

 15.2.2 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de con-

tratar com o TRE/AL poderá ser aplicada nas hipóteses previstas no Art. 88 da Lei nº

8.666/93 e nas seguintes:

 15.2.2.1 Descumprimento reiterado de obrigações fiscais; e

 15.2.2.2 Cometimento de infrações graves, muito graves e gravíssimas, consi-

derando os prejuízos causados ao CONTRATANTE e as circunstâncias no caso

concreto.

 15.2.2.3 Na ocorrência de infrações contratuais não especificadas na tabela 3, o

fiscal/gestor do contrato utilizará como critérios o prejuízo causado ao contratan-

te e a diligência da contratada para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um

dos níveis de criticidade especificados na tabela 2.

 15.2.3 A multa poderá ser acumulada com quaisquer outras sanções e será aplicada

na seguinte forma:

Tabela 1: Percentual máximo para as infrações

Infração
Multa  
(%  sobre  o  valor  global  do
contrato)

1) apresentação de documentação falsa Até 30% (trinta por cento)
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2) fraude na execução contratual

3) comportamento inidôneo

4) fraude fiscal

5) inexecução total do contrato

6) inexecução parcial Até 20% (vinte por cento)

7) descumprimento de obrigação contratual

 15.2.4 Além dessas, serão aplicadas multas por meio da combinação de níveis de

gravidade relacionados na Tabela 2 às infrações descritas na Tabela 3, sendo o núme-

ro de multas por níveis de gravidade computados para a configuração de inexecução

parcial e/ou total do contrato;

 15.2.5 Todas as ocorrências contratuais serão registradas pelo CONTRATANTE, que

notificará a CONTRATADA dos registros. Serão atribuídos níveis para as ocorrên-

cias, conforme tabela 3;

 15.2.6 Na  ocorrência  de  infrações  contratuais  não  especificadas  na  tabela  3,  o

fiscal/gestor do contrato utilizará como critérios o prejuízo causado ao contratante e

a diligência da CONTRATADA para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um

dos níveis de criticidade especificados na tabela 2;

 15.2.7 Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA apresente justifica-

tiva razoável e aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsi-

derado ou inserido em uma categoria de menor gravidade;

Tabela 2: Níveis de Gravidade

Nível  deCorrespondência
(por ocorrência sobre o

Ocorrências
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Gravidade
valor  global  do
CONTRATO)

Inexecução
Parcial

Inexecução
Total

1  
(menor
ofensividade)

0,2%. 7 a 11 12 ou mais

2 (leve) 0,4%. 6 a 10 11 ou mais

3 (médio) 0,8%. 5 a 9 10 ou mais

4 (grave) 1,6%. 4 a 6 7 ou mais

5 (muito grave) 3,2%. 3 a 4 5 ou mais

6 (gravíssimo) 4%. 2 3 ou mais

Tabela 3: Infrações e correspondentes níveis

INFRAÇÃO

Item Descrição Nível

1 Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia e expresso
acordo do CONTRATANTE.

6

2 Caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras. 6

3 Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer in-
formações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços sem o
consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE

5

4 Utilizar  o  nome do CONTRATANTE,  ou  sua  qualidade  de  CONTRATADA, em
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de
visita, anúncios e impressos.

5

6 Deixar de relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do fiscal
do contrato

3
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7 Deixar de sujeitar-se à fiscalização do CONTRATANTE, que inclui o atendimento às
orientações do fiscal do contrato e a prestação dos esclarecimentos formulados.

4

8 Deixar de responsabilizar-se pelos produtos e materiais utilizados na contratação, as-
sim como substituir imediatamente qualquer material que não atenda aos critérios es-
pecificados neste termo.

6

9 Deixar de zelar pelas instalações do CONTRATANTE 3

10 Deixar de responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos pelos seus
empregados quando em serviço.

6

11 Deixar de responsabilizar-se pelos encargos trabalhista, fiscal e comercial, pelos se-
guros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da prestação do serviço.

6

12 Deixar de observar rigorosamente as normas regulamentadoras de segurança do tra-
balho.

6

13 Deixar de manter nas dependências do CONTRATANTE, os funcionários identifica-
dos e uniformizados de maneira condizente com o serviço, observando ainda as nor-
mas internas e de segurança.

2

14 Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, todas as condições
de habilitação e qualificação que permitiram sua contratação

6

15 Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail,  endereço e telefones
comerciais para fins de comunicação formal entre as partes.

2

16 Deixar de responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus prestado-
res de serviço e por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE e a
terceiros.

6

17 Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas as documentações determinadas
pelo fiscal do contrato para efeitos de atestar os serviços e comprovar regularizações.

4

18 Deixar de assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias para o
atendimento dos prestadores de serviço acidentados ou com mal súbito.

6

19 Deixar de relatar à CONTRATANTE toda e quaisquer irregularidades ocorridas, que 5
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impeça, altere ou retarde a execução do contrato, efetuando o registro da ocorrência
com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimento.

20 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a execução
do objeto.

5

21 Recusar fornecimento determinado pela fiscalização sem motivo justificado. 3

22 Retirar das dependências do TRE/AL quaisquer equipamentos ou materiais de consu-
mo sem autorização prévia.

3

23 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 6

Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA apresente justificativa razoável

e aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsiderado ou inserido

em uma categoria de menor gravidade.
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA - Catálogo de Serviços
(*) para fins de faturamento as tarefas de presente catálogo (Anexo I  - Catálogo de Serviços) só podem ser consideradas para quando

concluídas integralmente.

(**) deve a contratada, antes de realizar o faturamento, em condição preliminar ao Relatório Mensal de Atividades, enviar informe

que estabeleça correlação entre os serviços do presente catálogo e as tarefas previstas no Item 2.7.4 para conferência e atesto

preliminar por parte da fiscalização contratual.

Incidentes e Problemas
Usuário Comum

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Média Baixo Baixa

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Média Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Média Médio Média

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Baixa Baixo Baixa

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Média Médio Média

Correio Eletrônico Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de
correio compartilhadas 

Média Médio Média

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver tablets Baixa Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver impressora Média Baixo Baixa
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Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Baixa Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver scanner Média Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Média Baixo Baixa

Usuários e grupos Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Baixo Média

Incidentes e Problemas
Usuário Preferencial

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Alta Baixo Média

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Alta Baixo Média

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Alta Médio Alta

Correio Eletrônico Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio com-
partilhadas 

Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Alto Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver tablets Alta Baixo Média

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Alto Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver impressora Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos

Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Alta Baixo Média
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Estação de trabalho e equipamen-
tos Falha, analisar e resolver scanner Alta Baixo Média

Estação de trabalho e equipamen-
tos Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Alta Médio Alta

Usuários e grupos Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Médio Alta

Requisições de Serviço

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas
Prioridade

Usuário Co-
mum

Usuário Prefe-
rencial

Acesso de rede e dados Configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a rede wireless Normal Alta

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a dados (arquivos e pastas) Normal Alta

Acesso de rede e dados Orientar usuários quanto ao acesso de rede e dados Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar sistemas desenvolvidos Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos de escritórios Normal Alta

Aplicativos e aplicações Orientar usuários quanto ao uso de aplicativos e aplicações Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar antivírus Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos diversos Normal Alta

Correio Eletrônico Orientar usuários quanto ao uso e funcionalidades do correio eletrônico Normal Alta

Correio Eletrônico Configurar e disponibilizar caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio
compartilhadas Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar certificados digitais Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Eliminar dados de estação de trabalho utilizando ferramenta forense Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar estação de trabalho Normal Alta
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Estação de trabalho e equipamentos Configurar e disponibilizar evento online em aplicativo de videoconferência Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar agente de monitoramento Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar impressora Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar scanner Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar sistemas operacionais Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar tablets Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Orientar Usuários quanto ao uso dos Equipamentos Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Remanejar ou remover equipamentos Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Emitir laudo de equipamento Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Teste de periférico Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Acionar garantia de equipamento Normal Alta

Usuários e grupos Orientar Usuários quanto ao uso e funcionalidades de listas de distribuição e perfis Normal Alta

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar perfil de usuários e grupos no AD Normal Alta

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar senha Normal Alta

Assistência proativa Visita Técnica Alta Alta

Backup Criação de jobs de backup/replicação Normal Alta

Backup Restauração de jobs de backup/replicação Média Alta

Backup Configurações de baixa complexidade na solução de backup Normal Alta

Backup Solução de problemas de baixa complexidade na solução de backup Alta Alta

Virtualização  Criação de Virtual Machines - VMs Normal Alta

Virtualização Alteração de configuração de VMs Normal Alta

Virtualização Configurações de baixa complexidade na solução de virtualização Normal Alta

Windows/Linux Server Instalação de servidor Normal Alta

Windows/Linux Server Configuração de serviços/sistemas de baixa complexidade em servidor Média Alta
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Windows/Linux Server Solução de problemas de baixa complexidade na solução em servidor Alta Alta

(*) São considerando problemas de baixa complexidade aqueles derivados da necessidade de atualização, revisão de configuração, entre outros que não demandem, a priori, abertura de

chamados ou abertura de incidentes junto ao responsável pela distribuição do software/prodtuo.

Eventos
Categoria da Atividade Tarefa

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração de até meio período

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração em período integral

Apoio a Eventos Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL
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 15.2.8  Esse catálogo contém somente as atividades nas quais a CONTRATADA realizará as suas atividades no Serviço de

Atendimento ao Usuário. As outras atividades relativas aos outros setores da STI não estão elencadas neste catálogo.

 15.2.9 As alterações no catálogo de serviço e nos critérios de priorização serão efetivadas mediante apostilamento do contra -

to.

 15.2.10 As prioridades das Requisições de Serviço serão dadas a partir do perfil do usuário e do tempo que o chamado está

aberto sem resolução.

 15.2.11 Os critérios de Prioridade refletidos no Catálogo de Serviços são:

Impacto

Alto Médio Baixo

U
rg

ên
ci

a

A
lt

o Prioridade alta Prioridade alta Prioridade média

M
éd

ia Prioridade alta Prioridade média Prioridade baixa

B
ai

xa Prioridade média Prioridade baixa Prioridade baixa

Tabela de Classificação de Prioridade de Incidentes

 15.2.12 O impacto e a urgência são os dois critérios básicos para a classificação de Incidentes;

 15.2.13 Impacto – Classifica importância dos efeitos que determinado incidente, problema ou mudança podem vir a surtir no
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negócio.

 15.2.13.1 Alto – Pode afetar significativamente o negócio da instituição.

 15.2.13.2 Médio – Pode afetar moderadamente o negócio da instituição.

 15.2.13.3 Baixo – Pode afetar minimamente o negócio da instituição.

 15.2.14 Urgência – Determina quanto tempo a permanência de determinado incidente, problema ou mudança poder impactar

significativamente o negócio.

 15.2.14.1  Alta – Sugere a tomada de ação no menor tempo possível para restabelecimento dos serviços.

 15.2.14.2 Média – Sugere a tomada de ação de forma programada a fim de garantir que esta não mude seu estado para

Alta.

 15.2.14.3 Baixa – Pode ser previamente programada ou conforme disponibilidade.
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ANEXO II 

SOFTWARES

LICENÇAS DE VEEAM BACKUP &  REPLICATION

PRODUTO QUANTIDADE

Veeam Backup & Replication versão 10 ou superior 8

LICENÇAS DE VMWARE VSPHERE 

PRODUTO QUANTIDADE

Vmware vCenter Standard 02

Vmware vSphere Enterprise Plus 22

LICENÇAS TREND MICRO (ANTIVIRUS)

PRODUTO QUANTIDADE

Trend Micro Officescan 500

LICENÇAS DIVERSAS

SOFTWARE QUANTIDADE DE LICENÇAS

OFFICE 365 50

LICENÇAS WINDOWS 

PRODUTO QUANTIDADE

WINDOWS SERVER DATACENTER 10

WINDOWS  CALS 700
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LINUX

PRODUTO QUANTIDADE DE VMs

Redhat ou distribuição derivada 20

Ubuntu ou distribuição derivada 20

Anexo III 

 Lista de Sistema

Nome do Sistema Informações

SEI – Sistema Eletrônico de Informações https://sei.tre-al.jus.br

Sistema de Chamados Sistema Interno de Controle de Chamados
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ANEXO IV 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Eu,  ________________________________________________________,  inscrito(a)  sob

RG n.º _________________________ e CPF n.º _______________________, colaborador

da  empresa  __________________________,  estabelecida  no  endereço

_____________________________________,  inscrita  no  CNPJ/MF  com  o  n.º

______________________, em razão da execução das atividades previstas do contrato TRE/AL nº

____________, tomei conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do Tribunal

Regional  Eleitoral  de  Alagoas  -  TRE/AL  e  aceito  as  regras,  condições  e  obrigações  constantes  no

presente Termo.

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção

às informações restritas de propriedade exclusiva do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas, projetos,

especificações,  desenhos,  cópias,  diagramas,  fórmulas,  modelos,  amostras,  fluxogramas,  croquis,

fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios,

processos,  projetos,  conceitos  de  produto,  especificações,  amostras  de  ideia,  clientes,  nomes  de

revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções

e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.

3. Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência

formal e expressa do TRE/AL, das informações restritas reveladas.

4. Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores,

consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos

nas discussões,  análises,  reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços ao TRE/AL,

devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas

reveladas.
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5. Obrigo-me, perante o TRE/AL, informar imediatamente qualquer violação das regras de sigilo

estabelecidas  neste  Termo  que  tenha  ocorrido  por  sua  ação  ou  omissão,  independentemente  da

existência de dolo.

6. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data

da  assinatura  de  contrato  entre  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  -  TRE/AL  e  a

_____________________________.

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, assino-o.

Maceió, ____ de _________________ de 20___.

Assinatura: ______________________________________________
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ANEXO V 

TERMO DE VISTORIA

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Declaramos,  para  fins  de  participação  no  pregão  TRE/AL  nº  ______________,  que  a  empresa

______________________________________________, devidamente representada pelo Sr.

__________________________________________, CPF nº ______________________,

realizou vistoria técnica junto a este Tribunal Regional Eleitora de Alagoas,  tomando conhecimento

sobre o local onde deverá ser realizados os serviços contratados, como Centro de Processamento de

Dados; sobre os subsistemas de controle e operação das salas do CPD que hospedam os sistemas críticos

do  TRE/AL;  os  modelos  de  equipamentos  utilizados  pelo  TRE/AL;  a  topologia  de   rede  local  do

TRE/AL; os softwares de monitoramento e controle de ciclo de vida de chamados.

Maceió, ___ de _______________ de 20___.

Representante da licitante

Representante do TRE/AL
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ANEXO VI  

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

AO Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas– PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/20YY

Dados da Empresa
Razão Social:
CNPJ:
Endereço Eletrônico (e-mail):  
Tel/Fax:
Endereço:
Banco: Agência: C/C:

Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Contrato
Nome:
Função:
CPF:
Telefone/Fax:
Endereço Eletrônico (e-mail):

Item Descrição Valor Unitário
(R$)

Quantidade Valor total
(R$)

1 Unidade de Serviço Técnico -

UST

13.920

Obs 1. – Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como

impostos, taxas, fretes, garantias, serviços de instalação, salários, encargos sociais, fiscais e comerciais,

bem como quaisquer outros aplicáveis.

Obs. 2 – Declaramos de que a empresa possui todos os requisitos exigidos no edital e no termo de
referência para o cumprimento do objeto contratual.
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Esclarecimentos iniciais, baseados nos questionamentos formalizados em relação ao Pregão Eletrônico

nº 69/2021 deste Regional:

1 . Trata-se  de  primeira  contratação,  desta  natureza,  própria  do  TRE/AL,  sendo assim não  há

histórico referencial para a contratação;

2 . O atendimento será em sua grande maioria  no âmbito da sede o Regional,  observa-se,  sem

prejuízo  doutros  pontos,  no  Termo  de  Referência  Item  7.2.2.1.3.3  que  há  possibilidade  de

deslocamento, limitado ao âmbito do TRE/AL ;

3 . Não há, a priori, atendimento em feriados locais e nacionais. Todavia, quanto ao horário atentar

para possibilidade, excepcional,  de atendimento nível 2,  até às 20hrs,  prevista no Termo de

Referência, Item 6.2.1 ;

4 . O TRE/AL usa ferramenta de Controle de Chamados de desenvolvimento próprio, sem limite de

usuários ;

5 . Equipamento  do  TRE/AL:  aproximadamente  500  (quinhentos)  computadores  e

no-breaks/estabilizadores; 60 (sessenta) notebooks; 50 (cinquenta) firewalls e roteadores; 80

(oitenta) multifuncionais;

6 . Itens de reposição de hardware que de propriedade do TRE/AL são de responsabilidade deste

Regional;

7 . O  TRE/AL  fornecerá  ambiente  e  meio  de  atendimento  básico  (mesa,  computador,

telefone/ramal, impressora, bancada para realização de teste). 
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
Ao servidor YURY ARAUJO SOUZA - integrante

administrativo da Equipe de Planejamento para Contratação -
Portaria 175/2019: 0527789

(Em paralelo à SLC para ciência)
 
Sr. Integrante Administrativo.
 
Em razão da natureza do que pede o Despacho

SLC 1016707, submeto à sua análise e pronunciamento, com
a urgência que o caso requer.

Outrossim, já considerando do retorno de
informações, via Despacho COFIN 1017162, demandadas pelo
Despacho SEIC 1015385, informo que o Termo de Referência
de evento 1017211 teve o quantitativo estimado de USTs
atualizado.

Neste sentido, por economia de trâmite e
celeridade, solicito que o retorno da análise e
pronunciamento, caso haja sua concordância, seja
direcionado diretamente à SLC.

 
Atenciosamente.
 
Integrante Demandante - Portaria

175/2019: 0527789

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 21/02/2022, às 19:06,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017212 e o código CRC E9D71219.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
Acuso ciência do Despacho COFIN (doc. 1017162),

acerca do qual assinalo que todas as unidades foram
comunicadas das programações constantes do Plano de
Contratações do exercício (Proceso SEI 0007893-
06.2021.6.02.8000, doc. 0996540), porém tal fato não elide,
em nosso modo de entender, a possibilidade de consulta à
unidade orçamentária competente, dada a dinâmica da
execução do orçamento.

Sigam os autos à SEIC, para consolidar a instrução,
considerando o TR atualizado (doc. 1017211), sem prejuízo
das demais providências demandadas no Despacho
COINF 1017212.

Cópia à SGO/COFIN, para ciência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2022, às 19:50, 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
1017227 e o código CRC 94F74056.

0006398-24.2021.6.02.8000 1017227v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa para a

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, conforme especificações constantes de Termo de
Referência atualizado - 1017211.

O valor unitário da UST já fora estimado por esta
Seção por meio do Despacho SEIC - 1015385, no valor
unitário de R$ 117,53 (cento e dezessete reais e cinquenta e
três centavos).

Desta forma, com base no novo quantitativo de
UST's informado no citado Termo de Referência, estimamos o
valor da contratação no montante de R$ 907.801,72
(novecentos e sete mil oitocentos e um reais e setenta e dois
centavos), dentro do valor consignado na LOA 2022 para
contratações de serviços da natureza do especificado no
presente procedimento, R$ 907.896,00 (novecentos e sete mil
oitocentos e noventa e seis reais), conforme Despacho SGO -
 1016972.

Qtde
UST's

Valor
Unitário Total

7.724 R$ 117,53 R$ 907.801,72
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
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10.024/2019, com ampla participação.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/02/2022, às 13:43, 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
1017458 e o código CRC F8C50117.

0006398-24.2021.6.02.8000 1017458v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de fevereiro de 2022.
Prezados Membros e Senhor Secretário,
 
Diante despacho 1017212, fica este servidor ciente

do solicitado mas aproveito para informar que houve
modificação de lotação desse servidor, portaria 217 de 11 de
maio de 2021, doc. 0890773, assim lotado na STI- TRE-AL,
com isso solicito desde então a retirada de qualquer
representatividade administrativa referente à minha antiga
lotação, SAD, bem como designar um substituto que atenda ao
interesse público como membro representante da Secretaria
de Administração.

Atenciosamente,
 

 

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário,
em 23/02/2022, às 08:37, 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
1018050 e o código CRC 90537040.

0006398-24.2021.6.02.8000 1018050v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de fevereiro de 2022.
Reporto-me ao Despacho SEIC 1017458, para

remeter os presentes autos à SGO/COFIN, para juntada da
pertinente reserva de crédito; e à Equipe de Planejamento,
para atender ao Despacho SLC 1016707. Nesse aspecto,
observo que o fato indicado no Despacho SPLOG 1018050,
não afasta a responsabilidade do servidor no que respeita às
atribuições da mencionada equipe.

Por oportuno, aprovo, ressalvados os aspectos
técnicos envolvidos, posto que da alçada própria da TI, o
Termo de Referência (doc. 1017211), na versão atualizada no
que respeita aos ajustes no dimensionamento do objeto,
realizados em decorrência da instrução processual (vide
Despacho COINF 1017212) e do qual constam os requisitos
técnicos a serem observados quando da elaboração do
instrumento convocatório (item 14).

De todo modo, seguem os autos à SLC, para que,
em paralelo, elabore a minuta do edital incluindo os reuisitos
habitualmente exigidos para qualificação econômica em
licitações do mesmo porte, os quais poderão ser
oportunamente referendados pela euipe de planejamento.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/02/2022, às 12:46, 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
1018240 e o código CRC 355D0D21.

0006398-24.2021.6.02.8000 1018240v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  23/02/2022 14:28
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 80

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 339040 70290 TIC APOIO

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

23/02/2022 0006398-24.2021.6.02 - 907.801,72

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. Contratação de empresa para a prestação continuada de serviço especializado de suporte técnico
de Tecnologia da Informação - TI. Valor no doc SEIC 1017458.
proc 0006398-24.2021.6.02

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

23/02/2022 Inclusão 907.801,72

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

23/02/2022 14:16:17
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 80/2022 ; 2022RO000278

Observação:

- Reserva de crédito. Contratação de empresa para a prestação
continuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da
Informação - TI. Valor no doc SEIC 1017458.

- Destacamos que a Unidade Gestora precisa manter na proposta
orçamentária de 2023 valor para continuidade da contratação, inclusive
eventual estimativa de reajuste.
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 23/02/2022, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1018374 e o código CRC 2E4D084F.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0006398-24.2021.6.02.8000 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 

Data: XX de XXXX de 2022 

HORÁRIO DE BRASÍLIA 

Horário de Abertura: XX horas 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a 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,  tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Tecnologia da Informação deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 
e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 
212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, 
edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito 
da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 
11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DA VISTORIA  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a 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, conforme especificações 
descritas no Anexo I deste edital. 
 
1.2.  As empresas interessadas em participar do certame poderão realizar 
vistoria nas dependências da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para 
verificar as condições de prestação dos serviços, tomar conhecimento de 
peculiaridades relacionadas ao fornecimento e avaliar o grau de complexidade 
das tarefas a serem desenvolvidas. 
 

1.3.      A vistoria poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes da 
data prevista para a abertura da licitação, não sendo admitida, em hipótese 
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alguma, qualquer alegação de desconhecimento, total ou parcial, dos serviços a 
serem prestados, suas peculiaridades e complexidade, após a licitação. 

1.4. A Declaração de Vistoria deverá estar devidamente assinada, tanto pelo 
representante do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como pelo Responsável 
Técnico da empresa. 

1.5. A licitante poderá agendar a vistoria junto ao TRE/AL por meio do telefone 
(0XX82) 2122-7753 das 13h00 às 17h00, junto à Coordenadoria de Infraestrutura 
de TI. 

1.6. Na vistoria a licitante poderá efetuar medições para subsidiar a 
elaboração de suas propostas e eliminar possíveis omissões, falhas ou 
incompatibilidade das especificações constantes do edital. 

1.7. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, junto 
com a documentação de habilitação, declaração de que tem conhecimento da 
complexidade, dos aspectos relativos aos serviços e demais informações 
necessárias para a execução do objeto da licitação responsabilizando-se pela 
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos 
locais de instalação. 

 
2 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO REAJUSTE 
 
2.1. O período de vigência do Contrato de Prestação de Serviço deverá ser 
de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme 
art. 57, inciso II da Lei 8.666/1993.  
 
2.2. O contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos 
preços de mercado e à variação efetiva dos insumos e materiais aplicados na 
prestação dos serviços, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a 
contar da data de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa 
proposta se referir, ou da data do último reajuste, aplicando-se o Índice de 
Custos de Tecnologia da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) ou, na insubsistência deste, por outro índice que vier 
a substituí-lo.  
 
2.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
elegerão novo índice oficial para reajustamento do contrato.  
 
2.4. A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços até a 
data da prorrogação contratual subsequente. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
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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;  

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

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

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

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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 
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promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação. 

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

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

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

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

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 

dados constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão.  

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. 
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6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor global do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I.  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do 

sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional 

beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados neste 

edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES.  
 

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR TOTAL dos serviços, 
considerando o quantitativo estimado de 7.724 UST (Unidades de Serviço 
Técnico). 

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. 

Minuta de edital (atualizada) (1018378)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 947



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

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. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão 

informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a 

identificação do licitante.  

7.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  
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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 global, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

7.21.  Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 

esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o 

fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22.  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima 

da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

7.23.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 

inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 

sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.24.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

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

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais 

(não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de 

disputa aberto e fechado. 
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7.27.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

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

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

1.1.1. no país; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

7.31.  Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, 

definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de 

preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos 

artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, 

nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de 

preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no 
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exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 

mesma situação. 

7.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta 

de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais 

que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 

Pregoeiro. 

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem 

de preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob 

pena de desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), 

ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1.    O preço máximo fixado para os serviços é R$ 907.801,72 (novecentos 
e sete mil, oitocentos e um reais e setenta e dois centavos), que, 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 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 

provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
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8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 

(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, 

e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além 

de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro 

meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio 

pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do 
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser 
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.29. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
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especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da 

União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 
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9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, 

ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 

via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 
houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 

da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com 

diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, 

quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, 

nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para 

fins de habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
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condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 
as alterações ou da consolidação respectiva. 

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

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

com o objeto contratual;  
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f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

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

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 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. 

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 apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4.  A existência de restrição relativamente à regularidade 

fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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. 
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9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto 

no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 

no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 

habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que 

estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, 

além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos 

de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de 

menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 

habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação Técnica: 
 
9.10.3.1.  Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o 
licitante executa ou executou a prestação de serviços técnicos de 
Suporte Remoto e Presencial, de 1º e 2º Níveis, aos Usuários de 
Tecnologia da Informação (TI). 
 

9.10.3.1.1. Capacidade técnica de prestação de serviço 
em um período ininterrupto de um ano, de atendimento 
remoto e suporte técnico, nas modalidades remota (web e 
telefônico) e presencial num ambiente de pelo menos 200 
(duzentas) estações de trabalho, com no mínimo 200 
(duzentos) usuários de TIC.  

 
9.10.3.1.2.  Capacidade técnica de suporte, em um período 
ininterrupto de um ano, ao Sistema Operacional Microsoft 
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Windows 10, Suites de Escritório e Soluções de 
Videoconferência.  
 
9.10.3.1.4.  Capacidade de gerenciamento de atendimento, 
em um período ininterrupto de um ano, utilizando software de 
gerenciamento de acesso remoto e solução de “Base de 
Conhecimento”, com quantidade de registros/eventos igual ou 
superior a 500 (quinhentos) por mês. 
 

9.10.3.2. No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a empresa 
que está fornecendo o atestado, o responsável pelo setor 
encarregado do objeto em questão, inclusive telefones de contato, 
e a especificação dos serviços executados.  

 
9.10.3.3. Para a comprovação do período mínimo, será 
admitido o somatório de atestados (mas os períodos concomitantes 
serão computados uma única vez).  
 
9.10.3.4.  Somente será aceito atestado expedido após a 
conclusão do contrato, ou se decorrido, no mínimo, um ano do 
início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser 
executado em prazo inferior.  
 
9.10.3.5. Os atestados apresentados deverão referir-se a 
serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou 
secundária especificadas no contrato social vigente da licitante. 

 
9.10.3.6. O licitante deverá disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
contratante e local em que foram prestados os serviços. 
 
9.10.3.7. A comprovação do vínculo de trabalho dos 
profissionais indicados com a licitante deverá ser efetuada quando 
da assinatura do contrato com o TRE/AL. 
 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a)  Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física há menos de 90 

(noventa dias) da data de abertura do certame;  

b)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
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encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta 

que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado 

pela unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício 

social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, 

e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um). 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

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: 

b) ser redigida em línua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

d) conter a descrição do item ofertado; 

e) conter os preços unitário e total dos serviços. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 

sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da 

Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 

induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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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. 
 

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for 

o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir 

se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 

três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis 

de aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
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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. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 

por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 

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

úteis contados da data de recebimento da impugnação. 
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14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 

pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6.  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 

dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no certame. 

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

excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de 

licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazo de disponibilização dos serviços em conformidade com este edital. 
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal 
da empresa vencedora do certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 16.2, 
implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total 
da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e 
danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a 
Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato 
da contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
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15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por 
igual período. 
 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 

 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
16.1.     O recebimento dos serviços deve ser iniciado no 1º dia útil posterior à 
data de encerramento dos serviços, de acordo com as disposições contidas no 
subitem 7.2 do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.  
 
17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
17.1.  A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis nº 
10.520/2002 e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas 
ou condições do presente edital. 
 
17.2.  Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na hipótese de a 
CONTRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a 
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução do objeto da presente contratação, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução deste contrato/objeto, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 
licitar e contratar com a União e, se for o caso, será descredenciada no SICAF, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
contrato, e no Edital e das demais cominações legais. 
 
17.3.  Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução incompleta ou 
em desconformidade com as condições avençadas, poderão ser aplicadas as 
seguintes penalidades, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem 
prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores dessa seção: 
 
a) Advertência; 

 
b) Multa nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de penalidades 
do Termo de Referência (Anexo I): 

 
b.1) Multa moratória de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia de 
atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias, situação 
que poderá caracterizar inexecução parcial do contrato; 
 
b.2) Multa de até 20% do valor global do contrato, pela caracterização de 
inexecução parcial do objeto contratado;  
 

b.2.1) Após o 20º dia de atraso, os serviços poderão, a critério do 
CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do 
Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento;  
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b.3) Multa de até 30% do valor global do contrato, pela caracterização de 
inexecução total do objeto contratado; 
 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos; e  
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base na alínea anterior.  
 
17.4. No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) 
dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada da garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a 
CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 
da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao 
mês. 
 
17.5. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos 
incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 
10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
17.6.  De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as 
sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA 
ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:  
 

17.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;  
 
17.6.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 
 
17.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
17.7. Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, da 
Lei n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no 
prazo de 05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato.  
 
17.8. No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 
87, da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo de 10 (dez) dias úteis a 
contar da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação. 
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17.9. Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item 
anterior, serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a 
sanção, bem como daquela competente para decidir sobre o recurso. 
 
17.10. O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, 
mediante recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado na Avenida 
Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, nos dias úteis, 
durante o horário normal de expediente deste Regional.  
 
17.11.  As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei 
8.666/93). 
 
17.12. No item 15.2 (Tabela de Penalidades) do Anexo I (Termo de 
Referência) deste Edital, constam outras disposições sobre a aplicação das 
sanções administrativas, tais como, o percentual máximo para as infrações, os 
níveis de gravidade, e a discriminação das infrações e seus correspondentes 
níveis. 
 
18 - DO PAGAMENTO. 
 
18.1.  O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente 
executados, em até 10 dias úteis, contados a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela, caso não exista outra pendência que impeça o 
pagamento. 
 
18.2.  Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96), 
será obrigada a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na 
forma do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em 
duas vias, assinadas pelo seu representante legal. 
 
18.3.  O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da 
CONTRATADA, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva 
fatura ou nota fiscal do fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal do 
Contrato. 
 
18.4.  Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a 
CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, até o dia 25 de cada mês, emitida 
em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com descrição completa dos 
serviços executados, indicação do número do contrato e da nota de empenho 
correspondente, além de indicação dos seus dados bancários, além de 
necessária juntada do Relatório Mensal de Atividades. 
 
18.5.  Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as retenções 
devidas ao INSS e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução 
Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012. 
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18.6.  A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota Fiscal/Fatura, 
apresentar os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, 
exigidos no Edital de Licitação. 
 
18.7.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
18.8.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.9.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
18.10.  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% 

 
18.11.  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 
 
18.12. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento 
se, no momento da aceitação, os serviços prestados não estiverem em perfeitas 
condições e em conformidade com as especificações estipuladas. 
 
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 2022, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza 
da Despesa nº 33.90.40.21. 

 
19.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
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20.1.  São obrigações do contratante as constantes do Anexo IV. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
 
21.1.  São obrigações da contratada as constantes do Anexo IV. 
 
22 – DA GARANTIA  
 
22.1.  A CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 
Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições 
previstas neste termo de referência, cabendo-lhe optar dentre as modalidades: 
caução em dinheiro, títulos de dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, 
conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as 
obrigações contratuais. 
 
22.2.  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor 
do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 
 
22.3.  O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular 
de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
 
22.4.  A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 
deverá abranger um período de mais 1 (um) mês após o término da vigência 
contratual. 

 
22.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

 
a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
b) prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à 

CONTRATADA;  
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 

não adimplidas pela contratada;’ 
 
22.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica 
Federal em conta específica com correção monetária, em favor do 
CONTRATANTE. 
 
22.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar 
todos os eventos indicados acima 
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22.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua 
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 
22.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em 
pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a 
respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data 
em que for notificada. 
 
22.10. O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou 
mais das seguintes hipóteses: 
 

a) caso fortuito ou força maior;  
b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das 

obrigações contratuais;  
c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos 

ou fatos praticados pelo CONTRATANTE;  
d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE. 

 
22.11. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 
responsabilidade que não as previstas neste item. 
 
22.12.  Será considerada extinta a garantia: 
 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 
garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo 
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do 
contrato;  

b) no prazo de um mês após o término da vigência, caso o CONTRATANTE 
não comunique a ocorrência de sinistros. 

 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.      No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 

sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

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

contratação. 
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23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade 

e a segurança da contratação.  

23.6.        Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação 

de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem 

os prazos em dias de expediente na Administração. 

23.8.         O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 

o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9.      Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o 
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas. 
 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12.     Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13.     O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Catálogo de Serviços; 
ANEXO I-B – Softwares; 
ANEXO I-C – Lista de Sistemas; 
ANEXO I-D – Termo de Confidencialidade; 
ANEXO I-E – Termo de Vistoria; 
ANEXO I-F – Planilha de Formação de Preço; 
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ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão); 
ANEXO III - Modelo de Declaração Assumindo Ônus; 
ANEXO IV – Minuta de Contrato. 
 

23.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas 
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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                                                            ANEXO I 
 
                                        TERMO DE REFERÊNCIA 
 

  
  

1 – DO OBJETO  

 

Contratação de empresa para a 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência e as 

condições estabelecidas.  

 

2 Justificativa  

 

2.1 Contratação de empresa para a 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 –, conforme as especificações contidas no presente Termo 

de Referência..  

 

2.2 No que tange à forma de contratação, adotou-se, como unidade de pagamento, a 

Unidade de Serviço Técnico – UST –, unidade de medida criada para mensurar o custo de 

execução de uma atividade, por um técnico capacitado, baseando-se no tempo gasto e na 

complexidade para realização da atividade. 

 

2.3 A escolha dessa unidade de medida teve como fundamentos: a aplicação das melhores 

práticas de mercado, a garantia da transparência na contratação e na execução das 

atividades, e o foco na produtividade e na qualidade dos serviços prestados. A adoção 

dessa métrica também teve como objetivo, em termos práticos, a contratação de prestação 

de serviços que fossem pagos de acordo com as necessidades do Tribunal..  

 

2.4 A escolha da métrica supracitada reforçou-se, ainda, pelo teor do Acórdão 2.471/2008 

– Plenário TCU, que orienta sobre a Terceirização de Tecnologia da Informação na 

Administração Pública Federal, ressaltando que a contratação do tipo de objeto 

pretendido não pode ser caracterizada exclusivamente como fornecimento de mão de 

obra, devendo ser considerada unicamente a prestação de serviços.  

 

2.5 Ainda para aquela contratação, como forma de quantificar o número de USTs que se 

pretendia contratar, a STI, com base no trabalho de mapeamento de processos conduzido 

pelo órgão e boas práticas adotadas em outros Órgãos da Administração Pública Federal, 

estabeleceu lista de serviços, cujo detalhamento levou à obtenção do número estimado de 

unidades necessárias para cumprimento do objetivo proposto por esta contratação. 
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Inicialmente, para a implantação do serviço, estimou-se o quantitativo de 13.920 USTs. 

Todavia, com a nova realidade de cotações de mercado (evento 1015385) e orçamentária 

para o exercício 2022(evento 1016972), da instrução dos autos do Procedimento SEI nº 

0006398-24.2021.6.02.8000 este quantitativo foi revisado e limitado, para os fins da 

contratação, em 7.724 USTs para realização dos atendimentos aos chamados, dos 

atendimentos às Sessões do Plenário do TRE/AL e solicitações de serviço que a equipe 

técnica da STI determinasse como necessárias para acelerar a implantação ou bom 

funcionamento de outros serviços.  

 

2.6 Neste contexto, tomou-se por referência a execução de serviços similares do Contrato 

TSE nº 16/2015 – Infraestrutura, no recorte Alagoas, até que haja tempo para o 

amadurecimento dos trabalhos desenvolvidos pela unidade, com consequente 

aprimoramento de processos, padrões de trabalho e políticas internas. 

 

2.7 Dos Serviços  

 

2.7.1 O objeto pretendido consiste na contratação de prestação continuada de serviço de 

suporte técnico especializado de TI ao usuário do TRE/AL mediante o uso de Unidade de 

Serviço Técnico – UST – como métrica de aferição e faturamento dos serviços prestados, 

gerando contrato com empenho estimativo a ser consumido mediante demanda.  

 

2.7.2 O serviço será realizado mediante a abertura de Ordens de Serviço faturadas 

mensalmente.  

 

2.7.3 O SERVIÇO é composto de TAREFAS de suporte técnico que compõem as rotinas 

do Serviço de Atendimento ao Usuário.  

 

2.7.4 Cada TAREFA, por sua vez, possui um custo medido em UST, sendo aplicado para 

cada um dos tipos de tarefas de suporte de 1º e 2º níveis, conforme os valores estipulados 

por cada tarefa listadas abaixo:  

 
 

 Tarefa Quantidade 
de USTs 

Registro Registro e classificação de chamados 1 

Requisição de 
Serviço 

Atendimento de requisição de serviço de 
prioridade normal 

2 

Atendimento de requisição de serviço de 
prioridade alta 

4 

Problema ou
 Incidente 

Resolução de incidente de prioridade baixa 2 

Resolução de incidente de prioridade média 3 

Resolução de incidente de prioridade alta 4 
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Evento 

Assistência a evento de duração de até meio 
período 

4 

Assistência a evento de duração em período 
integral 

8 

Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL 8 
  

  

2.7.5. Para os fins de entendimento do item anterior, evento de até meioperíodo são 

aqueles com duração não superior a 04 (quatro) horas; eventos de duração em período 

integral são eventos com duração de até 10 (dez) horas, já contabilizado o horário 

dedicado ao intervalo intra-jornada. 

  

2. Dos Papéis 

2.7.6. 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; 

2.7.7. Preposto: representante da CONTRATADA perante o 

TRE/AL, com indica- ção formal, incumbido de receber, 

diligenciar, encaminhar e responder as principais questões 

legais e administrativas referentes ao andamento contratual, 

além de aten- der as recomendações do Gestor na execução do 

contrato; 

2.7.8. 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; 

2.7.9. Usuários: São todas as pessoas que trabalham no 

Tribunal e todo cidadão que solicitar um apoio para um 
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serviço disponibilizado no Catálogo de Serviços ou informar 

falha, incidente ou problema em um serviço ou equipamento 

administrado pela STI; 

2.7.10. Usuários Preferenciais: São os usuários que requerem 

maior atenção no tempo de respostas as requisições de serviço, 

incidentes e problemas. São eles:  

2.7.10.1 Presidente, Vice-Presidente e Corregedor;  

2.7.10.2 Membros do Pleno;  

2.7.10.3 Diretor-Geral;  

2.7.10.4 Secretários. 

 

2.8. Das Equipes de Suporte Técnico 

2.8.1 A CONTRATADA deverá dispor de Equipes de Suporte Técnico 

capacitadas a atender as demandas e atividades previstas pelos processos 

de: Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problemas, 

Cumprimento de Requisições e Gerenciamento de Configuração de 

Ativos e Serviços. 

2.8.2. As equipes de suporte deverão ser categorizadas da seguinte 

forma: 

2.8.2.1. Equipe de Suporte de 1° Nível 

2.8.2.1.1 Responsável direto pelo recebimento de 

demandas por meio dos canais de atendimento e 

primeiro nível de suporte ao usuário de TI do TRE/AL. 

Caso necessário, estes profissionais poderão realizar 

atividades de atendimento a requisições e resolução de 

incidentes e problemas, independentemente de sua 

complexidade, desde que suportadas por roteiros/scripts 

contidos na base de conhecimento. 

2.8.2.1.2  Dada a complexidade da atividade, o 

profissional atuando nesta equipe deve ter experiência 
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mínima de 01 (um) ano de atuação na área de 

atendimento a usuários de TIC, na atividade de “Help 

Desk de TI” ou de “suporte técnico de TI” ou função 

com nomenclatura similar; Ensino Superior completo.. 

2.8.2.2.  Equipe de Suporte de 2° Nível 

2.8.2.2.1. Responsável direta por atuar como segundo 

nível de suporte ao usuário de TI do TRE/AL, sendo 

capaz de realizar atividades de maior complexidade. 

Deverá estar apta a dar suporte a todos os itens do 

Catálogo de Serviços, sendo capaz de atender 

presencialmente tanto o usuário comum quanto o usuário 

preferencial do TRE/AL, demonstrando proficiência 

técnica e habilidades de comunicação oral e escrita em 

língua portuguesa. 

2.8.2.2.2. Dada a maior complexidade da atividade, o 

profissional atuando nesta equipe deve ter experiência 

mínima de 2 (dois) anos de atuação na área de 

atendimento aos usuários de TIC, ou na atividade de 

“suporte técnico de TI”, ou função com nomenclatura 

similar; Ensino Superior completo. 

2.8.2.2.3. Os profissionais destinados ao Suporte de 2º 

Nível devem ter certificação ou participação em 

treinamentos com carga horária mínima de 20h, para 

comprovação de adequação técnica nas respectivas áreas 

de atuação. 

2.8 Da Central de Serviços (Service Desk) 

2.9.1 Com base no conjunto de boas práticas, o 

CONTRATANTE busca atender às necessidades de negócio do 

órgão pelo aumento da qualidade dos seus serviços de TI que 
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serão baseados na Central de Serviços e nos Acordos de Níveis 

de Serviços (ANS ou SLA). 

2.9.2. O propósito da Central de Serviços (Service Desk) é ser o 

único ponto de contato entre os usuários e os serviços prestados 

pela TI do CONTRATANTE. Por meio da Central de Serviços 

os usuários deverão ser capazes de: 

2.9.2.1.  Informar a ocorrência de Incidentes; 

2.9.2.2. Requisitar informações referentes a chamados, 

sistemas, softwares e serviços prestados pela STI e contidos 

no Catálogo de Serviço; 

2.9.2.3 Realizar Requisições de Serviços; 

2.9.2.4 Requisitar atendimentos relativos a serviços e 

processos associados à Configuração, Incidentes e 

Problemas que a Secretaria de TI realiza, sendo que: 

2.9.2.4.1 Gerenciamento de Incidentes – é o 

processo responsável em tratar das interrupções não 

planejadas, da redução da qualidade de um serviço de 

TI e falhas em itens de configuração; 

2.9.2.4.2 Gerenciamento de Problemas – é o 

processo responsável pelo gerenciamento do ciclo de 

vida de todos os problemas. Referência: o ITIL –

Information Technology Infrastruture Library -- v3 

define “problema” como a causa raiz de um ou mais 

incidentes. 

2.9.2.4.3 Gerenciamento de Configuração – é a 

atividade na qual se identifica, controla, registra, 

audita e verifica os serviços e itens de configuração 

(IC) para garantir sua integridade e configurações 
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necessárias para controlar os serviços. 

2.10 Dos Requisitos de Infraestrutura para a Central de Serviços 

2.10.2 Os usuários deverão ser capazes de entrar em contato 

com a Central de Serviços, pelo menos, por meio dos 

seguintes Canais de Comunicação: 

2.10.1.1 meio telefônico, por meio de números a serem 

disponibilizados pelo TRE/AL; 

2.10.1.2 formulário de abertura de requisições e aviso de 

incidentes e problemas disponível na ferramenta de 

gerenciamento de serviços de TI já em produção no 

TRE/AL e em uso pelos usuários dos serviços; 

2.10.1.3 chat em ferramenta de comunicação e 

colaboração institucional ou outros meios que venham a ser 

disponibilizados pelo TRE/AL; 

2.10.1.4 E-mail; 

2.10.1.5 ChatBot para atendimento a usuários, a ser 

disponibilizado pela CONTRATADA, com integração com 

o WhatsApp, com o portal de atendimento já disponibilizado 

pelo TRE/AL aos usuários dos serviços de TI e ferramenta 

de comunicação e colaboração institucional do TRE/AL. 

2.10.2 A CONTRATADA utilizará a ferramenta de 

gerenciamento de serviços de TI já em produção no 

TRE/AL e em uso pelos seus usuários e equipes de TI. 

2.10.3 A CONTRATADA será responsável por adaptações, 

evoluções, atualizações, integrações com outras bases, 

sistemas e aplicativos, e demais necessidades técnicas, 

identificadas pela CONTRATADA ou pelo 

CONTRATANTE, com vistas a manter a adequação da 
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ferramenta de gerenciamento de serviços de TI e de seus 

respectivos plugins ou módulos para viabilizar 

fluentemente as atividades da CONTRATADA. 

2.10.4 A CONTRATADA deverá obrigatoriamente realizar as 

seguintes atividades em relação a central de serviços: 

2.10.4.1 Receber todas as demandas de usuários e da equipe 

de TI do CONTRATANTE; 

2.10.4.2 Registrar de forma detalhada todos os incidentes e 

requisições de serviços oriundos dos usuários, pelos meios 

de comunicação suportados pela Central de Serviços; 

2.10.4.3 Realizar a categorização e priorização das 

requisições, incidentes e problemas adequadamente, de 

acordo com o Catálogo de Serviços; 

2.10.4.4 Envidar esforços para resolver incidentes e 

requisições de serviços no primeiro contato com o 

usuário e de maneira eficiente, ou seja, no menor 

tempo possível, identificando com tempestividade a 

necessidade de escalação do atendimento para outra 

equipe de suporte técnica mais bem capacitada; 

2.10.4.5 Realizar, quando necessário, a escalação de 

incidentes e requisições de serviços para as equipes 

de suporte adequadas; 

2.10.4.6 Manter os usuários informados sobre o progresso 

do atendimento das solicitações, registrando 

adequadamente o andamento dos chamados na 

ferramenta de gerenciamento de serviços de TI, ou 

seja, documentando as informações solicitadas e 

registrando as informações fornecidas, e retornando 

ligação ao usuário, quando exigido ou necessário, 
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para informar sobre o atendimento da requisição ou 

resolução do problema ou incidente, conforme 

procedimentos a serem definidos pelo TRE/AL. 

2.10.4.7 Realizar o fechamento de todos os incidentes 

resolvidos, requisições de serviços e outros 

chamados. 

2.10.5 A CONTRATADA se compromete a disponibilizar, até o 

fim da execução do Plano de Inserção, esses requisitos 

dentro de prazo acordado para início da prestação dos 

serviços contratados. 

 

2.11 Dos Cumprimentos de Requisição 

2.11.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 

2.11.1.1 Disponibilizar aos usuários informações sobre 

todos os serviços que estão disponíveis, assim como os 

procedimentos necessários para solicitar tais serviços; 

2.11.1.2 Fornecer aos usuários um canal pelo qual possam 

solicitar e receber serviços padronizados, através de 

processos de autorização e qualificação predefinidos; 

2.11.1.3 Realizar todas as requisições de serviço de 

acordo com os processos definidos pelo CONTRATANTE, 

prevendo: 

2.11.1.3.1 Possibilitar que todas as requisições sejam 

registradas, controladas, coordenadas, promovidas e que 

todo seu ciclo de vida seja realizado através de 

ferramenta de gerenciamento de serviços de TI; 

2.11.1.3.2     Realizar a análise dos meses anteriores das 

requisições de serviço para que se tenha uma estimativa 
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mais precisa para que o CONTRATANTE possa realizar 

a ordem de serviço das tarefas que serão autorizadas 

previamente; 

2.11.1.3.3 Possibilitar o rastreamento de uma 

requisição através do seu status; 

2.11.1.3.4 Utilizar os critérios previamente definidos 

e acordados com o CONTRATANTE na 

determinação das suas prioridades; 

2.11.1.3.5 Possibilitar que os usuários possam 

realizar requisições de serviços 

predefinidos através de quaisquer dos 

canais de comunicação definidos. 

2.11.1.4 Todos os serviços previamente disponibilizados 

em portal deverão ter sua descrição detalhada e o tempo 

estimado necessário para conclusão do seu atendimento. 

2.11.1.5 Utilizar um Modelo de Requisição de Serviços 

definido e acordado com o CONTRATANTE, que deve 

conter no mínimo as seguintes informações: 

2.11.1.5.1 Número de referência único; 

2.11.1.5.2 Categorização da requisição; 

2.11.1.5.3 Urgência da requisição; 

2.11.1.5.4 Impacto da requisição; 

2.11.1.5.5 Priorização da requisição; 

2.11.1.5.6 Dia e hora de registro; 

2.11.1.5.7  Identificação da pessoa ou equipe 

de suporte técnico que realizou a requisição; 

2.11.1.5.8  Identificação do canal de 

comunicação utilizado na notificação do 
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incidente (portal de atendimento, e-mail, 

ChatBot, mensagem eletrônica em 

ferramenta de comunicação e colaboração do 

TRE/ AL, etc.); 

2.11.1.5.9 Identificação do canal de comunicação 

utilizado na notificação do incidente (portal 

de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem 

eletrônica em ferramenta de comunicação e 

colaboração do TRE/ AL, etc.); 

2.11.1.5.10 Nome, departamento, telefone e 

localidade do usuário solicitante; 

2.11.1.5.11 Descrição da requisição;  

2.11.1.5.12 Status da requisição; 

2.11.1.5.13 Item de Configuração (IC) relacionado; 

2.11.1.5.14 Pessoa ou equipe de suporte técnico para 

o qual a requisição foi alocada; 

2.11.1.5.15 Registro das atividades realizadas para 

atender a requisição e quando ocorreram; 

2.11.1.5.16 Data e hora da conclusão; 

2.11.1.5.17 Data e hora de encerramento. 

2.11.1.6 Utilizar, em todas as atividades inerentes a uma 

requisição, o Catálogo de Serviços; 

2.11.1.7 Utilizar de forma adequada o SLA definido pelo 

CONTRATANTE para atender uma requisição. Ambos, 

CONTRATANTE e CONTRATADA, poderão solicitar a 

revisão dos requisitos, das tarefas e dos prazos para o 

cumprimento de uma requisição, caso algum dos eventos a 

seguir venha a ocorrer: 
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2.11.1.7.1 Aumento ou redução dos Itens de 

Configuração associados aos 

serviços de TI envolvidos na 

requisição; 

2.11.1.7.2 Inserção, alteração ou remoção de 

alguma tecnologia utilizada pelos serviços de TI 

envolvidos na requisição. 

2.11.1.8 Todos os serviços solicitados e que não estejam 

previamente contidos no Catálogo de Serviços deverão ser 

submetidos ao Processo de Mudança para devida adequação 

do Catálogo. 

2.12 Do Gerenciamento de Incidentes 

2.12.1 A CONTRATADA deverá envidar esforços para 

que, no caso da ocorrência de um Incidente, os 

serviços possam ser restabelecidos a sua operação 

normal o mais rápido possível, minimizando o 

impacto ao negócio e garantindo que os Acordos de 

Níveis de Serviço (ANS) sejam mantidos. 

2.12.2 A CONTRATADA deverá realizar a priorização de 

Incidentes de forma que esteja alinhada com as 

necessidades de negócio, que devem ser previamente 

aponta- das pelo CONTRATANTE. 

2.12.3 A CONTRATADA deverá registrar todos os 

incidentes, independentemente do meio pelo qual este 

foi detectado ou registrado. 

2.12.4 A CONTRATADA deverá garantir a capacitação 

adequada das Equipes Técnicas de Suporte para que 

estas possam, através de atividades proativas e sempre 

que possível, identificar, informar e registrar 
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incidentes antes mesmo que estes sejam percebidos 

pelos usuários. 

2.12.5 A CONTRATADA deverá prover mecanismo no 

processo de Gerenciamento de Incidentes de forma 

que seja possível, a critério do CONTRATANTE, 

determinar quais serão as pessoas notificadas na 

ocorrência de determinados tipos de incidentes. 

2.12.6 A CONTRATADA deverá garantir que todo o 

processamento e manipulação de Incidentes esteja 

alinhado com os critérios de urgência e 

disponibilidade definidos no Catálogo de Serviços. 

2.12.7 Garantir que todos os incidentes sejam 

armazenados e gerenciados por meio da ferramenta de 

gerenciamento de serviços de TI. 

2.12.8 Utilizar modelo padronizado de classificação de 

incidentes que seja consistente e de fácil entendimento 

com a tabela de Classificação de prioridade dos 

Incidentes e o Catálogo de Serviço. 

2.12.9 Possibilitar que a base de dados de incidentes seja 

auditada a qualquer tempo e sem aviso prévio do 

CONTRATANTE, a fim de verificar se os registros de 

incidentes estão categorizados de forma correta. 

2.12.10 Garantir que todos os incidentes sejam 

classificados de acordo com os critérios de priorização 

e escalação definidos no Catálogo de Serviços. 

2.12.11 Utilizar um Modelo de Incidente que 

defina previamente quais os passos de- vem ser 

seguidos na manipulação de Incidentes e ter no 

mínimo as seguintes informações: 
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2.12.11.1 Número de referência único; 

2.12.11.2 Categorização do Incidente; 

2.12.11.3 Urgência do Incidente; 

2.12.11.4 Impacto do Incidente; 

2.12.11.5 Priorização do Incidente – Deverá 

ser automática levando em conta a urgência e 

impacto do incidente; 

2.12.11.6 Dia e hora de registro; 

2.12.11.7 Identificação da pessoa ou Equipe 

de Suporte Técnico que registrou o incidente; 

2.12.11.8 Identificação do canal de 

comunicação utilizado na notificação do incidente 

(portal de atendimento, e-mail, ChatBot, 

mensagem eletrônica em ferramenta de 

comunicação e colaboração do TRE/AL, etc.); 

2.12.11.9 Nome, Departamento, Telefone e localidade 

do usuário solicitante; 

2.12.11.10 Descrição dos Sintomas; 

2.12.11.11 Status do Incidente (Aberto, Em 

Andamento, Encerrado, etc); 

2.12.11.12 IC(s) relacionado; 

2.12.11.13 Pessoa ou Equipe Técnica de 

Suporte para o qual o Incidente foi alocado; 

2.12.11.14 Registro das Atividades realizadas 

para resolver o incidente e quando ocorreram. 

2.12.12 Realizar a categorização de todos os 

incidentes de forma adequada, a fim de garantir uma 

sólida avaliação de tendência. As categorizações deverão 
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conter, pelo menos, as seguintes informações: 

2.12.12.1 Localidade Impactada; 

2.12.12.2 Serviço Impactado; 

2.12.12.3 Sistema Impactado; 

2.12.12.4 Aplicação Impactada; 

2.12.13 Possibilitar que todos os incidentes possam 

ser rastreados através de seu ciclo de vida, garantindo o 

conhecimento do status atual do incidente, que 

minimamente poderá ser: 

2.12.13.1 Aberto ou Ativo; 

2.12.13.2 Em andamento ou Em atendimento; 

2.12.13.3 Resolvido; 

2.12.13.4 Encerrado ou Concluído. 

2.12.14 Realizar um processo de investigação e 

diagnóstico de incidentes que contemple minimamente 

as seguintes atividades: 

2.12.14.1  Busca pelo entendimento exato do 

que está acontecendo de errado ou do que 

está sendo solicitado pelo usuário; 

2.12.14.2  Definir corretamente a ordem 

cronológica dos eventos; 

2.12.14.3  Confirmar a extensão do impacto 

do incidente incluindo o tipo e o número de 

usuários afetados; 

2.12.14.4  Identificar quaisquer outros 

eventos que possam estar relacionados ou 

eventualmente contribuindo para a 

ocorrência do incidente; 
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2.12.14.5  Realizar em base de conhecimento, 

a busca por ocorrências de incidentes ou 

problemas anteriores, que sejam similares ao 

incidente em questão; 

2.12.14.6 Avaliar se o incidente já se encontra 

em Bases de Dados de Erros Conhecidos 

(BDEC); 

2.12.14.7 Possibilitar a associação do 

Incidente com Problema, caso seja 

necessário. 

2.12.15 Enviar todos os incidentes não resolvidos à 

Equipe de Suporte Técnico da 

CONTRATADA, que envidará todos os 

esforços a fim de atender a demanda do 

usuário através do telefone. Caso o incidente 

necessite ser escalado para outra equipe, o 

usuário deverá ser devidamente informado 

desta operação. 

2.12.16 Realizar a escalação de Incidentes, a ser 

realizado através das equipes, de forma que 

não ultrapasse o SLA definido pelo 

CONTRATANTE; 

2.12.17 Possibilitar que o Processo de Gerenciamento 

de Incidentes garanta que todos os incidentes, 

independente do meio pelo qual foram 

registrados, possam ser automaticamente 

escalados à Equipes de Suporte previamente 

especificados e/ou ainda automaticamente 

notificados a determinado grupo de pessoas 
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através de e-mail;; 

2.12.18 Garantir o registro histórico de todas as ações 

realizadas em quaisquer níveis do processo de 

investigação e diagnóstico de um incidente; 

2.12.19 Garantir que todos os incidentes sejam 

submetidos para avaliação de satisfação do 

usuário no seu encerramento; 

2.12.20 Garantir que todos os incidentes resolvidos, 

mas que não tiveram sua causa raiz 

identificada, sejam encaminhados para o 

Gerenciamento de Problemas. 

 

2.13 Do Gerenciamento de Problemas 

2.13.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 

2.13.1.1 Buscar formas de prevenir a ocorrência de 

problemas que possam gerar incidentes. 

2.13.1.2 Envidar esforços para eliminar a recorrência de incidentes. 

2.13.1.3 Buscar a minimização do impacto de incidentes 

que não possam ser evitados. 

2.13.1.4 Agir preferencialmente de forma proativa na 

identificação e na solução de problemas, idealmente antes 

que outros incidentes relacionados a estes possam ocorrer 

novamente. 

2.13.1.5 Revisar incidentes categorizados com prioridade 

alta, a fim de identificar sua causa raiz e definir as ações 

necessárias para que eles não ocorram novamente. 

2.13.1.6  Realizar periodicamente a revisão dos registros de 

incidentes e operações de manutenção, buscando a identificação 
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de atividades, comportamentos e tendências que possam 

identificar a existência de um problema. 

2.13.1.7  Realizar periodicamente a revisão dos registros 

de eventos de Itens de Configuração – IC –, buscando a 

identificação de eventos de aviso ou exceção que possam 

identificar a existência de um problema. 

2.13.1.8 Garantir que atividades reativas e proativas 

busquem a identificação da causa raiz dos problemas, 

associando-a às prováveis causas de incidentes para que 

estes não se tornem recorrentes. 

2.13.1.9 Fornecer pelo menos um Modelo de Problema 

que defina previamente quais passos devem ser seguidos na 

manipulação de problemas para ser seguido dentro da 

ferramenta de gestão. 

2.13.1.10 Criar uma Base de Dados de Erros Conhecidos – 

BDEC – para registrar as eventuais soluções de contorno ou 

resolução associadas a incidentes e problemas. 

2.13.1.11 Garantir que todos os problemas tratados sejam 

detalhadamente registrados na BDEC (Base de Dados de 

Erros Conhecidos); 

2.13.1.12 Utilizar um modelo de categorização de 

problemas que será aprovado pela equipe técnica do 

CONTRATANTE e levará em conta as seguintes variáveis: 

2.13.1.12.1 Se o sistema pode ser recuperado antes de 
ser substituído;  

2.13.1.12.2 Qual o custo envolvido associado às 
atividades de recuperação ou substituição; 

2.13.1.12.3 Qual o nível de conhecimento técnico que 

será necessário para solucionar o problema; 

2.13.1.12.4 A quantidade de tempo necessária para 
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solucionar um problema; 

2.13.1.12.5 Qual é a extensão do problema. 

 

2.14 Do Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço 

 

2.14.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá: 

2.14.1.1 Considerar que são Itens de Configuração (IC) todos 

os ativos de serviço que sejam necessários para realizar a 

entrega de um serviço de TI como, por exemplo, hardware, 

software, Catálogo de Serviços e documentação de processos. 

2.14.1.2 Manter, através de ferramenta de gerenciamento 

de serviços de TI, informações atuais e históricas de serviços 

e Itens de Configuração (IC). 

2.14.1.3 Possibilitar que qualquer mudança no estado de 

algum Item de Configuração seja automaticamente 

percebida. 

2.14.1.4 Garantir que qualquer operação de adição, 

remoção, modificação ou substituição de Itens de 

Configuração (IC) ou de quaisquer configurações e/ou de 

componentes associados a estes, sigam processo de 

documentação e controle a ser criado pela CONTRATADA 

em parceria com o CONTRATANTE; 

2.14.1.5 Garantir que a adição, remoção, modificação ou 

substituição de Itens de Configuração (IC), ou de suas 

características e/ou de componentes associados a estes, 

possam ser automaticamente atualizados e registrados por 

meio de ferramenta de gerenciamento de serviços de TI; 

2.14.1.6 Possibilitar que a Solução de Gestão possa 

encaminhar informações de mudança de estado dos serviços 
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e itens de Configuração (IC), que necessitem de tratativa 

adequada pelos processos de Gerenciamento de Incidentes e 

Problemas; 

2.14.1.7 Garantir que todo o histórico de configuração de 

quaisquer Itens de Configuração (IC), considerados 

relevantes pelo CONTRATANTE, seja mantido em base de 

dados que poderá ser alimentada automaticamente ou 

manualmente através da ferramenta de gerenciamento de 

serviços de TI; 

2.14.1.8 Sugerir ao CONTRATANTE intervenções nos Itens 

de Configuração (IC) que possam reduzir custos ou otimizar o 

desempenho dos serviços prestados pela STI; 

2.14.1.9 Utilizar as informações coletadas sobre os Itens de 

Configuração (IC) que tornem o seu gerenciamento mais proativo 

do que reativo; 

2.14.1.10 Estabelecer níveis de controle dos Itens de 

Configuração (IC) que possibilitem sua rastreabilidade e 

auditoria pelo CONTRATANTE; 

2.14.1.11 Garantir que qualquer configuração lógica 

anterior a uma mudança reallizada em um IC possa ser 

recuperada, a qualquer tempo; 

2.14.1.12 Todos os IC devem estar logicamente 

identificados na ferramenta de gerenciamento de serviços de 

TI com, no mínimo, os seguintes atributos: 

2.14.1.12.1 Identificador Único;  

2.14.1.12.2 Tipo de IC; 

2.14.1.12.3 Nome/Descrição; 

2.14.1.12.4 Versão. 
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2.15 Do Atendimento a Sessões e Eventos do Tribunal 

2.15.1 A CONTRATADA deverá realizar todo o 

atendimento aos eventos e às sessões ordinárias e 

extraordinárias do Tribunal, nas quais realizará o 

apoio a todos os membros, servidores, membros 

auxiliares e colaboradores que estão participando do 

evento ou da sessão, quanto a: 

2.15.1.1 Informações e Dúvidas: de sistemas, 

softwares instalados nos microcom- putadores e 

notebooks, multifuncionais, rede wireless e cabeada. 

2.15.1.2 Instalação de equipamentos de TI para uso 

no plenário; 

2.15.1.3 Troca de microcomputadores e notebook 

por defeito ou falha; 

2.15.1.4 Ajuda aos usuários para realizarem 

atividades em softwares e sistemas disponibilizados 

pelo Tribunal; 

2.15.1.4.1 As listas de softwares e aplicativos 

estão nos anexos I-B e I-C; 

2.15.1.5 Apoio na realização da transmissão da 

sessão via internet, quando houver. 

2.15.2 A equipe que atenderá aos eventos e às sessões deverá 

permanecer em tempo integral no recinto em que as 

atividades estão ocorrendo, durante todo o período de 

realização das sessões ou eventos; 

2.15.3 Os registros dos atendimentos durante as sessões e ou 

eventos não deverão cons- tar na lista de atendimentos para 

faturamentos, uma vez que a atividade da sessão co- brirá 

todos os atendimentos a ela associados. 
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2.15.4 As sessões ou eventos poderão ser realizadas nos 

períodos matutino, vespertino e noturno; 

2.15.5 As sessões ordinárias são realizadas pelo menos 

duas vezes ao mês; 

2.15.6 As sessões extraordinárias podem ser marcadas de 

uma sessão para o próximo período do dia ou para o dia 

seguinte, dependendo da necessidade do Tribunal. 

 

2.16 Do Acordo de Níveis de Serviços (ANS ou SLA) 

2.16.1 A medição da qualidade dos serviços prestados 

pela CONTRATADA será feita por meio da tabela dos 

Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de 

Atendimento a Chamados, cujo resultado comporá o valor 

mensal a ser pago no período de prestação dos serviços. 

2.16.2 As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de 

Serviços – ANS se referem a fatos cotidianos da execução do 

contrato, não isentando a CONTRATADA das demais 

responsabilidades ou sanções legalmente previstas. 

2.16.3 Em acordo entre as partes, os procedimentos de 

metodologia de avaliação durante a execução contratual 

poderão ser alterados, desde que o novo sistema se mostre 

mais eficiente que o anterior, não implique em prejuízos para 

a CONTRATADA e reflita a maturidade do ambiente 

computacional do CONTRATANTE e atenda a orientação do 

Egrégio Tribunal de Contas da União em seu Acórdão nº 

717/2010-Plenário, item 9.3.5), abaixo: 

2.16.3.1 “determinação ao Ministério do Trabalho e 

Emprego para que, em atenção ao “caput” dos arts. 

3º e 41, e art. 54, §1º, da Lei nº 8.666/1993, referente 
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ao princípio da isonomia e à vinculação do contrato 

ao instrumento convocatório, abstenha-se de prever 

no edital a adoção de novos Acordos de Nível de 

Serviço durante a execução contratual, sendo 

possível, entretanto, a alteração ou a renegociação 

para ajuste fino dos ní- veis de serviços pré-

estabelecidos nos editais, desde que essa alteração ou 

renegociação: a) esteja prevista no edital e no 

contrato; b) seja tecnica- mente justificada; c) não 

implique acréscimo ou redução do valor contra- tual 

do serviço além dos limites de 25% permitidos pelo 

art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; d) não configure 

descaracterização do objeto licitado.” 

Acórdão nº 717/2010-Plenário 

2.16.4 Procedimentos relativos à ANS: 

2.16.4.1 O corpo técnico, responsável pela fiscalização do 

Contrato designado pelo CONTRATANTE acompanhará a 

execução dos serviços prestados, atuando junto ao preposto 

indicado pela CONTRATADA; 

2.16.4.2 Mensalmente, a CONTRATADA, na pessoa do seu 

preposto, apresentará a medição dos serviços no período 

apurado, conforme o processo de emissão e recebimento dos 

serviços prestados. 

 

 

Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimento a Chamados 

  
Nome 

 
Descrição 

 
Medição 

 
Métrica 

Perfil de 
Atendime 
nto 

Periodicidade Medidas 
Corretivas 

Instrumento  

de Medição 
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C
la

ssifica
çã

o
 d

e
 C

h
a
m

a
d
o
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INS1 – 
Tempo de 
classific ação de 
Chamado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Mede  o 
tempo 
entre  a 
abertura e 
a 
classifica 
ção do 
chamado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tempo 
decorrido 
com o 
chamado 
no estado 
em 
“Aberto” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
95% dos 
chamados 
classifica 
dos  em 
até 15 
minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Atendim
ento
 
1º 
nível 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mensal 

Glosa 
correspond
e nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso 
 este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 
Exemplo: 
Se o 
percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido 
for de
 93,5%
, 
então  
 a 
glosa será 
de 1,5%,
 que 
correspond
e ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Solução de 
Gestão de 
chamados 
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  R
e
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u
isiçã

o
 d

e
 S

e
rv

iço
s 

INS2 - 
Tempo 
de 
Solução 
de 
Demand 
a 
“Requisi 
ção
 d
e 
Serviços 
de 
priorida
d e 
normal” 

Mede  o 
tempo 
entre  a 
classifica 
ção
 d
a 
demand
a 
“Requisiç 
ão
 d
e 
Serviço 
de 
prioridad 
e 
normal” 
e
 se
u 
fechame
n to 

Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 
demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou
 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

95%
 da
s 
requisiçõ
e s 
resolvida
s em até 
4 horas 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

Mensal Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 

Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

Solução de 
Gestão de 
chamados 
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INS3 - 
Tempo 
de 
Solução 
de 
Demand 
a 
“Requisi 
ção
 d
e 
Serviços 
de 
priorida
d e 
alta” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mede  o 
tempo 
entre  a 
classifica 
ção
 d
a 
demand
a 
“Requisiç 
ão
 d
e 
Serviço 
de 
prioridad 
e alta” e 
seu 
fechame
n to 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 
demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou
 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
95%
 da
s 
requisiçõ
e s 
resolvida
s em até 
2 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mensal 

Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 

Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Solução de 
Gestão de 
chamados 

In
cid

e
n
te

s 

INS4 – 
Tempo 
de 
Solução 
da 

Mede  o 
tempo 
após  a 
classifica 
ção

Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 

95%
 da
s 
demanda
s de 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

Mensal Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 

Solução de 
Gestão de 
chamados 
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Deman
d a 
“Inciden 
tes” 
categori
z ados 
com 
“priorid
a de 
alta” 

 d
a 
demand
a 
“Incident 
e 
prioridad 
e alta” 
até sua 
resoluçã
o 

demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou
 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

prioridad
e alta 
resolvido
s em até 
1 hora 

percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 

Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

 INS5 – 
Tempo 
de 
Solução 
da 
Deman
d a 
“Inciden 
tes” 
categori

Mede   o 
tempo 
após   a 
classifica 
ção 
 da 
demand
a 
“Incident 
e 

Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 
demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou

95%
 da
s 
demanda
s de 
prioridad
e média 
resolvido
s em até 
2 horas 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

Mensal Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment

Solução de 
Gestão de 
chamados 
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z ados 
com 
“priorid
a de 
média” 

prioridad 
e média” 
até
 su
a 
resoluçã
o ” 

 em 
atendime
nt o” para 
o estado 
“Resolvid
o ” 

o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 

Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

  
INS6 – 
Tempo 
de 
Solução 
da 
Deman
d a 
“Inciden 
tes” 
categori
z ados 
com 
“priorid
a de 

 
Mede  o 
tempo 
após  a 
classifica 
ção 
 da 
demand
a 
“Incident 
e 
prioridad 
e
 baixa
” 

 
Tempo 
decorrido 
na 
transição 
da 
demanda 
do 
 estado 
“Processa
d oou
 em 
atendime
nt o” para 
o estado 

 
95%
 da
s 
demanda
s de 
prioridad
e baixa 
resolvido
s em até 
3 horas 

 
 
 
 
 
Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

 
 
 

 
 
 
 
Mensal 

Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e  o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minuta de edital (atualizada) (1018378)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 998



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

baixa” até
 su
a 
resoluçã
o 

“Resolvid
o ” 

contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 

Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 
então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

Solução de 
Gestão de 
chamados 
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 INS  7  
– 
Índice 
de 
Satisfaç
ã o        
do 
Usuári
o Final 

Mede  o 
índice de 
satisfaçã
o com  o 
atendim
e nto
 a
o usuário 
final
 d
a central 
de 
serviços 

Percentua
l de 
respostas 
entre 
“Ótimo” e 
“Bom” em 
pesquisa 
de 
satisfação 
respondid
a por 
cada 
atendime
nt o 
realizado 
ao 
usuário 

90%
 da
s 
opiniões 
entre 
“Ótimo” 
e “Bom” 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis 

Mensal Glosa 
corresponde 
nte à 
diferença 
entre o 
percentual 
mínimo 
previsto na 
métrica de 
atendiment
o e o 
percentual 
efetivament
e atendido 
pela 
contratada, 
caso  este 
seja inferior 
ao mínimo 
exigido. 
Exemplo: Se 
o percentual 
mínimo for 
de 95% e o 
percentual 
atendido for 
de
 93,5%
, 

então  
 a glosa 
será de 
1,5%, que 
corresponde 
ao cálculo 
de 95% - 
93,5% . 

Pesquisa de 
satisfação da 
Ferrament a
 de 
Service 
Desk. 

  
  
  

2.16.4.3. Os valores de glosa estão limitados a 20% do valor da fatura 

do mês de referência, sem, contudo, isentar ou limitar quaisquer outros 
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valores cobrados a título de sanções administrativas. 

 

2.17 Dos Critérios para a Classificação da Prioridade 

2.17.1        A CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão obrigatoriamente 

classificar todos os Incidentes de acordo o que está definido no Catálogo de 

Serviços (ANEXO I-A). 

 

2.17.2 A CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE os modelos dos 

processos de Cumprimento de Requisição, Gerenciamento de Incidente, 

Gerenciamento de Problema e demais processos que se mostrarem úteis para a 

CONTRATADA realizar os serviços constantes nesse termo de referência. 
      

  

2.17.3 Os processos definidos pelo CONTRATANTE deverão ser seguidos e caso 

for constatado algum problema com o processo a CONTRATADA deverá 

informar a CONTRATANTE para verificar a necessidade de alteração do 

processo. 

 

2.18 Demais condições gerais 

2.18.1 A Contratada deverá: 

2.18.1.1 Utilizar os processos de Gerenciamento de 

Problemas e Gerenciamento de Incidentes de forma que 

trabalhem juntos para garantir o aumento da qualidade e 

disponibilidade dos serviços de TI; 

2.18.1.2 Realizar a comunicação com todas as Equipes 

envolvidas para que possam ter suas atividades 

supervisionadas e gerenciadas por gestores técnicos             

devidamente capacitados a exercer esta função; 

2.18.1.3 Garantir que o gestor técnico (preposto) execute as 

seguintes atividades: 
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2.18.1.3.1 Coordenar as atividades de sua equipe; 

2.18.1.3.2 Ter ciência de todos os problemas e incidentes que 

sejam relevantes para o negócio do CONTRATANTE; 

2.18.1.3.3 Agir de forma proativa na sugestão de melhorias 

que otimizem a prestação de serviços ao CONTRATANTE; 

2.18.1.3.4 Garantir a integração entre as equipes de suporte; 

2.18.1.3.5 Ser a interface de comunicação entre a equipe 

técnica do CONTRATANTE e as equipes técnicas da 

CONTRATADA; 

2.18.1.3.6 Estar atento ao cumprimento dos Acordos 

de Níveis de Serviço (ANS) pela CONTRATADA; 

2.18.1.4 Garantir que as Requisições de Serviços sejam 

tratadas através de processo exclusivo para este fim, conforme 

descrito no processo de Cumprimento de Requisições; 

2.18.1.5 Garantir que as equipes técnicas estejam 

permanentemente capacitadas nas tecnologias adotadas pelo 

CONTRATANTE, para que estas estejam aptas a identificar e 

resolver rapidamente um incidente ou problema. 

2.18.1.6 Garantir que todas as equipes estejam cientes dos 

impactos associados à imagem e aos serviços prestados para o 

CONTRATANTE, quando estiverem trabalhando na solução de 

um incidente ou problema. 

2.18.1.7 Coletar dados através de Solução de Monitoramento e 

gerar a partir destas informações os relatórios de disponibilidade 

dos Itens de Configuração (IC) relacionados aos serviços 

descritos no Catálogo de Serviços. 

2.18.1.8 Garantir que os processos de Gerenciamento de 

Problemas, Gerenciamento de Incidentes e Gerência da 

Configuração e Ativos de Serviço trabalhem juntos para garantir 
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o aumento da qualidade e disponibilidade dos serviços de TI. A 

completa integração desses processos deverá ser operada 

inclusive pela ferramenta de gerenciamento de serviços de TI; 

2.18.1.9 Informar ao CONTRATANTE a necessidade de 

quaisquer insumos necessários para: 

2.18.1.9.1 Resolver incidentes; 

2.18.1.9.2 Resolver problemas; 

2.18.1.9.3 Prover soluções de contorno. 

2.18.1.10 Informar ao CONTRATANTE sempre que a 

solução de contorno ou definitiva de um Incidente esteja 

dependendo do fornecimento de algum insumo que não seja 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, a fim de se 

resguardar contra eventuais quebras do Acordo de Nível de 

Serviço, como por exemplo: 

2.18.1.10.1 Serviços de fornecedores externos; 

2.18.1.10.2 Fornecimento de equipamentos de 

hardware; 

2.18.1.10.3 Fornecimento de software; 

2.18.1.10.4 Fornecimento de energia elétrica. 

 

3 Plano de inserção da contratada 

3.1.1 Conceitua-se a “inserção” como sendo o processo em que o 

CONTRATANTE repassa à CONTRATADA as informações e as 

atividades, conforme os padrões de execução até então realizados, para 

que não haja quebra de continuidade dos serviços. Finalizado este 

processo, a CONTRATADA assume o início da execução dos serviços 

e passa a ser a responsável pelos resultados obtidos, ressalvados os 

ajustes de acordo de nível de serviços. 
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3.1.2 Os primeiros 90 (noventa) dias após o início da execução dos 

serviços serão considerados como período de inserção da 

CONTRATADA, período reservado para que a CONTRATADA realize 

as seguintes atividades: 

3.1.2.1 Conhecer, analisar e entender o ambiente 

computacional e sua dinâmica atual, procedimentos, 

diretrizes, políticas, normas, planos e programas, dentre 

outros que deverão ser considerados na execução contratual; 

3.1.2.2 Propor adequação, no que couber, da 

infraestrutura física e lógica do CONTRATANTE; 

3.1.2.3 Indicar seu PREPOSTO e substituto, até o 10º dia 

útil após o início da vigência do contrato; 

3.1.2.4 Apresentar a equipe de operação devidamente 

capacitada; 

3.1.2.5 Instalar e configurar software Gestão para 

atender ao gerenciamento de incidentes, requisições de 

serviço, configuração, mudança; 

3.1.2.6 Implantar processo de atendimento, em 

conformidade com o disposto neste Termo de Referência. 

3.1.2.7 Definir as rotinas de serviços e demais atividades 

necessárias à execução do objeto, e consequente ajuste dos 

níveis de serviços acordados, em comum acordo com o 

CONTRATANTE. 

3.1.3 O Plano de Projeto da Inserção deve ser elaborado pela 

CONTRATADA, e entregue ao CONTRATANTE para validação até o 

15º dia útil após o início da vigência do contrato, contemplando as 

seguintes premissas/atividades para o prazo de 120 dias: 
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3.1.3.1 Validar ou atualizar, caso necessário, o Catálogo de 

Serviços do CON TRATANTE, previamente à sua 

configuração na ferramenta de Gestão da CONTRATADA. 

3.1.3.2 Implantar e adequar a ferramenta de Gestão da 

CONTRATADA, incluindo os Gerenciamentos de Incidentes, 

Cumprimento de Requisições, Gerenciamento de Problema, 

Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço e 

Gerenciamento de Níveis de Serviço, áreas de atendimento, 

assuntos, categorias e demais informações constantes no 

Catálogo de Serviços. 

3.1.3.3 Definir o modelo de registro dos Itens de 

Configuração (IC´s) para formação da Base de Dados do 

Gerenciamento de Configuração (BDGC). 

3.1.3.4 Definir o modelo de gerenciamento do 

conhecimento (formação da base de conhecimento) a 

ser adotado. 

3.1.3.5 Treinar os servidores do CONTRATANTE 

em todos os módulos da ferramenta para efeitos de 

utilização, acompanhamento, aferição e fiscalização 

dos serviços. 

3.1.3.6 Apresentar Plano para início dos 

atendimentos dos chamados de suporte técnicos aos 

usuários do CONTRATANTE. 

3.1.3.7 Capacitar a equipe interna da 

CONTRATADA na utilização da Ferramenta de 

Gestão. 

3.1.3.8 Entregar os manuais de procedimentos 

para abertura de chamados na central de serviços, 
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para disseminação aos usuários do 

CONTRATANTE. 

 

4 Vistoria 

 

 

4.1 As empresas interessadas em participar do certame poderão 

realizar vistoria nas de- pendências da sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas para verificar as condições de prestação dos 

serviços, tomar conhecimento de peculiaridades relacionadas ao 

fornecimento e avaliar o grau de complexidade das tarefas a serem 

desenvolvidas. 

4.2 A vistoria poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas 

antes da data prevista para a abertura da licitação, não sendo 

admitida, em hipótese alguma, qualquer alegação de 

desconhecimento, total ou parcial, dos serviços a serem prestados, 

suas peculiaridades e complexidade, após a licitação. 

4.3 A Declaração de Vistoria deverá estar devidamente assinada, 

tanto pelo representante do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, como pelo Responsável Técnico da empresa; 

4.4 A licitante poderá agendar a vistoria junto ao TRE/AL por meio 

do telefone (0XX82) 2122-7753 das 13h00 às 17h00, junto à 

Coordenadoria de Infraestrutura de TI; 

4.5 Na vistoria a licitante poderá efetuar medições para subsidiar a 

elaboração de suas propostas e eliminar possíveis omissões, falhas 

ou incompatibilidade das especificações constantes do edital; 

4.6 Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá 

apresentar, junto com a documentação de habilitação, declaração de 

que tem conhecimento da complexidade, dos aspectos relativos aos 
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serviços e demais informações necessárias para a execução do 

objeto da licitação responsabilizando-se pela ocorrência de 

eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos 

locais de instalação. 

 

 

5 Transferência de Conhecimento e Dados no Término do Contrato 

5.1.1 A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE até 

30 dias após o encer- ramento do contrato toda a base de 

conhecimento registrada dentro da solução de gestão do Service 

Desk, bem como, todos os registros dos chamados do período do 

contrato. 

5.1.1.1 Os registros devem ser entregues em formato digital; 

5.1.2 A não entrega dessas informações poderá ser considerada 

pelo CONTRATANTE como inexecução parcial do contrato. 

6     Local e horário de execução dos serviços 

6.1 O serviço deverá ser prestado no Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, localizado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - 

Farol, Maceió/AL, CEP 57051-090. 

6.2 O horário de funcionamento da Central de Serviços e os 

atendimentos de 1º e 2º níveis será na janela compreendida das 

08h às 18h, de segunda a sexta-feira. 

6.2.1 O atendimento de 2º nível poderá se estender, de forma 

excepcional, até às 20h, sem ônus adicionais para o 

CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses: 

6.2.1.1 Necessidade de Atendimento às Sessões Plenárias ou 

Eventos do TRE/AL; 

6.2.1.2 Necessidade de finalização de cumprimentos de 

requisição ou de resolução de incidentes para usuários 
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preferenciais. 

 

 

7 Controle e execução 

7.1 Informações Básicas 

7.1.1 As Ordens de serviços – OS's – representam o planejamento 

das atividades que serão realizadas no período. 

7.1.2 Por se tratar de estimativa, a OS expressa uma mera 

expectativa de execução, e sempre que necessário, independente 

de datas e prazos, o CONTRATANTE deverá emitir OS´s 

complementares para atendimento das necessidades que tenham 

sido mo- dificadas ou repriorizadas além das originadas em 

consequência de situações incertas ou imprevistas. 

7.1.3 Todos os serviços demandados serão objeto de 

acompanhamento e fiscalização mesmo quando executados nas 

dependências da CONTRATADA; 

7.1.4 Devem compor minimamente uma OS, as seguintes informações: 

7.1.4.1 Especificação da demanda; 

7.1.4.2 Escopo primário do resultado esperado; 

7.1.4.3 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de registros de 

chamados, atendimento de requisições de serviços e resolução de incidentes; 

7.1.4.4 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de Manutenção 

da Saúde Operacional; 

7.1.4.5 Estimativa de UST's a serem demandadas para o atendimento de cada 

demanda de melhoria contínua de processos e serviços de TI e 

implementação de mudanças evolutivas na infraestrutura de TI; 

7.1.4.6 Período de execução da OS; 

7.1.4.7 Data de emissão da OS; 

7.1.4.8 Conhecimento e aceite da OS, emitidos pelo preposto da 
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CONTRATADA. 

7.1.5 A tabela a seguir detalha as atividades que compõem o 

processo de Emissão de ordem de serviço: 

 

 

Tarefa Objetivo Responsável Entrada Saída Descrição 

Avaliar o 
volume
 d
e serviços 

Visa garantir que 
o fiscal 
(requisitante e 
técnico) consulte 
as bases 
históricas         
de execução de 
serviços 

Fiscal 
Técnico 
Contrato 

 
do 

Base de 
conheciment
o de serviços 
executados 

Informações 
de execução 
de serviços 
levantadas 

Fiscal Técnico do 
contrato faz  o 
levantamento de 
informações 
históricas junto  a 
base de 
conhecimento 

Estimar 
volume para 
próximo 
período 

Estimar o 
quantitativo 
de UST´s 
necessárias 
para atender 
o órgão no 
período 

 Fiscal 
Técnico 
Contrato 

 
de 

Informações 
de execução 
de serviços 
levantadas 
com as 
especificidad
es do período 
de execução 

Quantidade  
de UST's 
estimadas 

O  Fiscal
 Técnico do 
contrato avalia as 
informações de 
execução  de 
serviços 
levantadas, bem
 como  as 
necessidades 
específicas  do 
período e calcula, 
de forma 
estimada, o
 quantitativo de 
UST's. 

Emitir OS Gerar OS para a 
Contratada 

Gestor 
Contrato 

do Quantitativo 
de UST's 

Entreg
a OS 

da O
 prepost
o verificará se a 
OS 
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   estimadas  proposta está em 
conformidade 
com os
 termo
s 
contratuais,      
bem 
como,   se  
 é 
tecnicamente 
executável.  
 Caso 
detecte  
 alguma 
inconsistência, 
deverá
 apresentar  
ao Gestor 
 do 
Contrato  para 
reformulação 

Aceitar 
Ordem de 
Serviços 

Formalizar o 
aceite da ordem 
de serviço por 
parte da 
CONTRATADA 

Preposto da 
Contratada 

OS Validada OS aceita O preposto 
encaminha 
documento 
assinado,   
 com 
acordo, ao Fiscal 
técnico    
 do 
Contrato. 

 

7.2 Dos Recebimentos dos Serviços 

7.2.1 Deve ser iniciado no 1º dia útil posterior a data de encerramento dos 

serviços. 

7.2.2 Como entradas desse processo, temos: 

7.2.2.1.1 OS´s emitidas; 

7.2.2.1.2 Acordo de Nível de Serviços (ANS) vigente; 

7.2.2.1.3 Relatório Mensal de Atividades (RMA), 
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composto por:  

7.2.2.1.3.1 Registro dos serviços executados pela 

Central de Serviços; 

7.2.2.1.3.2 Artefatos, em conformidade com a 

metodologia proposta pelo Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), referentes 

ao atendimento de demandas de melhoria contínua de 

processos e serviços de TI e implementação de mudanças 

evolutivas na infraestrutura de TI; 

7.2.2.1.3.3 Relatório resumo de despesas com 

deslocamento para atendimento às localidades externas de 

esforço adicional para demandas de atendimento à 

localidade externa. 

7.2.2.1.4 Relatórios de desempenho e cumprimento de ANS 

(RDCNS). 

7.2.3 Como saídas do processo temos: 

7.2.3.1 Relatório de Nível de Serviço (RNS); 

7.2.3.2 Termo de Aceite dos Serviços (TAS). 

7.2.4  Na tabela apresentada a seguir é feito o detalhamento das 

tarefas que compõem o processo: 

 

Tarefa Objetivo Responsável Entrada Saída Descrição 
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Emitir 
relatórios
: RMA 
RDCNS 

 
 
 
 
 

e 

Gerar relatórios 
que apresentem 
o volume de 
serviços 
executados, em 
termos de UST's 
e os níveis de 
serviços 
alcançados 

 
 
 
 

Preposto 
Contrato 

 
 
 
 

do 

 
 
 
Dados 
obtidos 
da 
solução 
de 
Gestão 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relatórios 
Mensal de 
Atividades e 
Relatório de 
Desempenho, 
Cumprimento 
de Nível de 
Serviço e 
Satisfação do 
usuário 

O preposto levantará 
os volumes de 
serviços executados 
no período e elaborará 
relatórios 
discriminando as 
atividades e 
respectivos volumes 
de UST's 

Validar 
volumes de 
UST's 
consumidas 

Verificar se 
os 
quantitativos 
de UST's 
apresentados 
no RMA 
estão em 
conformidade 
com o 
solicitado e 
com os 
serviços 
efetivamente 
entregues 
pela 
Contratada 

  
 

 

 

 

  Equipe de 

fiscalização 

do contrato 

 Ordens 
de 
serviço 
e RMA 

 RMA validado Os fiscais do contrato 
confrontarão os 
volumes de UST's 
consumidas com o 
volume estimado nas 
respectivas ordens de 
serviços. Também 
verificarão, por meio 
de solução de gestão e 
por meio de inspeção 
por amostragem, a 
efetiva execução das 
atividades relacionadas 
no RMA. Encontrando 
inconsistências, 
solicitarão 
esclarecimentos ou 
retificação à 
Contratada. 
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Avaliar 
cumprimento 
de nível de 
serviço 

 
 
 
 

 

Verificar se os 
níveis de serviço 
acordados foram 
alcançados 

 
 
 
 

 

 
Equipe de 
fiscalização do 
contrato 

 
 
 
 

 
Acordo de 
Nível de 
serviço e 
RDCNS 

 
 
 
 

 
Relatório de 
Nível de 
Serviço - RMA 

O fiscal do contrato 
confrontará os níveis 
de qualidade e 
disponibilidade de 
serviços reportados 
pela Contratada com 
Acordo de Nível de 
Serviço. Poderá 
analisar também por 
amostragem. A partir 
dos dados obtidos 
gerará o RNS, 
apresentando a 
pontuação e 
respectivas glosas por 
quebra de ANS 

 
 
 
 
 
 

Avaliar RNS 

 
 
 

 
Permitir a 
Contratada tomar 
conhecimento 
das quebras de 
ANS e respectivas 
glosas apuradas, 
e apresentar 
defesa. 

 
 
 
 
 

 
Preposto do 
Contrato 

 
 
 
 
 
 

RNS 

 
 
 
 
 

Defesa e 
solicitação de 
revisão do 
RNS, quando 
aplicável 

O preposto avaliará as 
quebras de ANS e 
respectivas glosas 
apontadas e 
apresentará as 
defesas cabíveis que 
eventualmente 
impliquem na 
reconsideração do 
apurado, e 
encaminhará a 
solicitação de revisão 
do RNS para 
apreciação da equipe 
de fiscalização. 
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Emitir Termo 
de Aceite 
Dos Serviços 

Gerar termo de 
aceite dos 
serviços 
executados no 
período 

Proposto do 
Contrato 

RNS 
aprovado 

Termo de 
Aceite dos 
Serviços 
emitido 

Tomando por base as 
versões finais do RMA 
e do RNS, o preposto 
da Contratada irá 
emitir o Termo de 
Aceite dos Serviços, 
contemplando resumo 
de UST's entregues 
em cada grupo de 
serviços, bem como 
eventuais glosas 
aplicadas a cada 
grupo, e submeter à 
aprovação do 
Contratante 

 

Emitir 
autorização 
de 
faturamento 

Formalizar o 
aceite dos 
serviços 
executados pela 
Contratada no 
período e 
pagamento 

 

 

Equipe de 
fiscalização 

 

 

Termo de 
Aceite dos 
Serviços 

 

 

Autorização 
de 
Faturamento 

Uma vez aprovado o 
termo de aceite de 
serviços, a equipe de 
fiscalização autorizará 
a contratada a 
emissão de faturas. 

7.2.5 O processo de recebimento de serviços será apresentado para a 

validação do volume de UST's consumidos e avaliação do cumprimento 

de nível de serviço, conforme abaixo: 

7.2.5.1 Serviços de Central de Serviços: 

7.2.5.1.1 Compõem os serviços executados pela Central de 

Serviços, relacionados abaixo: 

7.2.5.1.1.1 Registro e classificação de chamados; 

7.2.5.1.1.2 Atendimento de requisição de 

serviço de prioridade normal; 

7.2.5.1.1.3 Atendimento de requisição de 

serviço de prioridade alta;  

7.2.5.1.1.4 Resolução de incidente de 
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prioridade baixa; 

7.2.5.1.1.5 Resolução de incidente de 

prioridade média;  

7.2.5.1.1.6 Resolução de incidente de 

prioridade alta;  

7.2.5.1.1.7 Assistência a evento de duração 

de até meio período;  

7.2.5.1.1.8 Assistência a evento de duração 

em período integral;  

7.2.5.1.1.9 Assistência a Sessão Plenária 

do TRE/AL. 

7.2.5.2      O RMA, emitido pela CONTRATADA, apresentará o 

quantitativo de cada um dos serviços executados, relacionados acima, 

extraído da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI. 

7.2.5.3      O RDCNS apresentará os níveis de qualidade estabelecidos 

como indicadores para os grupos de atividades, conforme Acordo de Nível 

de Serviços. 

7.2.5.4      Para viabilizar as atividades de fiscalização, tanto de volume 

de serviços reportado no RMA, quanto para níveis de qualidade 

reportado no RDCNS, a CONTRATADA deverá disponibilizar acesso 

à solução de gestão ao CONTRATANTE, que fará uso dessa solução 

para a validação dos quantitativos apresentados, bem como para 

aferição do nível de serviço prestado. 

7.2.6 A aprovação  do  RMA e  avaliação  do  RDCNS  deverá  ocorrer  

em  até  3  (três)  dias úteis,  contados  da  data  de  seu  recebimento  pelo  
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CONTRATANTE.  No mesmo  prazo,  o CONTRATANTE deverá 

emitir o RNS para validação da CONTRATADA. 

7.2.7 Na hipótese de potencial inconsistência nos relatórios 

apresentados pela CONTRA- TADA, o CONTRATANTE solicitará a 

CONTRATADA o ajuste e/ou correção necessária. A CONTRATADA 

deverá efetuar as correções em até 03 (três) dias úteis ou ainda, neste 

período, apresentar motivos e justificativa para os procedimentos 

adotados. 

7.2.8 Emitido o RNS pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA 

deverá analisar as quebras de ANS e respectivas glosas, apresentando os 

motivos e as justificativas que julgar pertinentes em até 2 (dois) dias 

úteis. O CONTRATANTE julgará as razões da CONTRATADA em até 

2 (dois) dias úteis, a partir do qual apresentará o RNS definitivo à 

empresa CONTRATADA para emissão do Termo de Aceito de Serviços 

(TAS). 

7.2.9 Concluídos os processos de validação de RMA, RDCNS e 

RNS, a CONTRATADA emitirá o TAS, submetendo-o à assinatura do 

CONTRATANTE, que deverá fazê-lo em até 2 (dois) dias úteis, 

contados do recebimento do documento, para devolvê-lo assinado e 

autori- zar a emissão das faturas. 

7.2.10         A CONTRATADA apresentará a fatura, em até 2 (dois) dias 

úteis após a autorização de emissão das faturas ou decisão do 

CONTRATANTE, no caso de ter impetrado justificativa, para a 

emissão e apresentação das faturas, já descontadas as glosas 

apresentadas no RNS. 

7.2.11          O pagamento das ordens de serviço se resumirá ao montante 

equivalente às UST's efetivamente executadas e não ao seu valor global 

ou parcial previsto nas OS´s. 
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7.3 Do Modelo de Gestão do Contrato 

 

7.3.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993 e da Resolução 

TRE/AL nº 15.787/2017, serão designados representantes para 

acompanhar e fiscalizar a realização dos serviços da contratação, 

coordenados pelo Gestor do Contrato que deverá anotar em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados;  

7.3.2 As decisões e providências que ultrapassem a competência do 

Gestor do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente do 

CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante 

disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93;  

7.3.3 O contrato assinado ou a ordem de serviço acompanhada da Nota 

de Empenho constituirão documentos de autorização para a execução 

dos serviços;  

7.3.4 O representante da Administração anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;  

7.3.5 Cabe à CONTRATADA atender, dentro dos prazos estipulados 

em contrato, quaisquer exigências do Gestor de Contrato, ou de seu 

substituto, inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra 

qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, não implicando a 

atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou 

redução da responsabilidade da CONTRATADA, que diz respeito aos 

danos diretos causados ao CONTRATANTE, em relação ao serviço 
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fornecido, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por 

qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade 

observada na execução do contrato; 

8 Garantia Contratual 

8.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias uteis após a 

assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que 

será liberada de acordo com as condições previstas neste termo de 

referência, cabendo-lhe optar dentre as modalidades: caução em 

dinheiro, títulos de dívida pública, seguro-garantia ou fiança 

bancária, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, 

desde que cumpridas as obrigações contratuais.  

8.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da 

garantia acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito 

centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 

o máximo de 2% (dois por cento).  

8.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 

Administração a promover a rescisão do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 

1993;  

8.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade 

escolhida, deverá abranger um período de mais 1 (um) mês após o 

término da vigência contratual.  

8.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade 

escolhida, o pagamento de:  

8.3.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do 

contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele 

previstas;  
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8.3.2 prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes 

de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 8.3.3 multas 

moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à 

CONTRATADA;  

8.3.4 obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de 

qualquer natureza, não adimplidas pela contratada;  

8.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa 

Econômica Federal em conta específica com correção monetária, 

em favor do CONTRATANTE;  

8.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se 

contemplar todos os eventos indicados acima;  

8.6 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de 

sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas 

mesmas condições. 

8.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em 

pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a 

fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data em que for notificada.  

8.8 O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de 

uma ou mais das seguintes hipóteses:  

8.8.1 caso fortuito ou força maior;  

8.8.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, 

das obrigações contratuais; 

8.8.3 descumprimento das obrigações pela CONTRATADA 

decorrentes de atos ou fatos praticados pelo CONTRATANTE;  

8.8.4 atos ilícitos dolosos praticados por servidores do 

CONTRATANTE.  

8.9 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 
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responsabilidade que não as previstas neste item.  

8.10 Será considerada extinta a garantia:  

8.10.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização 

para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a 

título de garantia, acompanhada de declaração do 

CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a 

CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

8.10.2 no prazo de um mês após o término da vigência, caso o 

CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros. 

9 Da vigência do contrato e do reajuste 

9.1  O período de vigência do Contrato de Prestação de Serviço 

deverá ser de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessi- vos 

períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, 

inciso II da Lei 8.666/1993. 

9.2  O contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos 

novos preços de mercado e à variação efetiva dos insumos e 

materiais aplicados na prestação dos serviços, observado o 

interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de 

apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta 

se referir, ou da data do último reajuste, aplicando-se o Índice 

de Custos de Tecnologia da Informação (ICTI) calculado pelo 

Instituto Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ou, na 

insubsistência deste, por outro índice que vier a substituí-lo. 

9.3  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 

partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do 

contrato. 

9.4  A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços 

até a data da prorrogação contratual subsequente. 
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10 Adequação Orçamentária 

 

 

10.1 Os recursos dessa contratação estão consignados Plano de 

Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e 

Comunicação/2021 – Item 01: Serviços Técnicos Profissionais 

de TI, Proposta orçamentária de 2021, Apoio técnico e 

operacional de TIC Código de classificação da fonte de recurso: 

3390.40.21. 

11 Do pagamento 

 

 

11.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos 

serviços efetivamente executa- dos, em até 10 dias úteis, 

contados a partir da data final do período de adimplemento de 

cada parcela, caso não exista outra pendência que impeça o 

pagamento. 

11.2 Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” 

(Lei nº 9.317/96), será obrigada a informar no corpo da nota 

fiscal e apresentar declaração, na forma do Anexo IV da 

Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas 

vias, assinadas pelo seu representante legal. 

11.3 O pagamento será feito por meio de depósito na conta-

corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, 

mediante apresentação da respectiva fatura ou nota fiscal do 

fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal do Contrato. 

11.4 Para execução do pagamento de que trata a presente 

Cláusula, a CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, até o 
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dia 25 de cada mês, emitida em nome do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, com descrição completa dos serviços 

executados, indicação do número do contrato e da nota de 

empenho correspondente, além de indicação dos seus dados 

bancários, além de necessária juntada do Relatório Mensal de 

Atividades. 

11.5 Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as 

retenções devidas ao INSS e as dos impostos e contribuições 

previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012. 

11.6 A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota 

Fiscal/Fatura, apresentar os documentos comprobatórios de 

regularidade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Lici- 

tação. 

11.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, 

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer 

natureza. 

11.8 Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o 

pagamento se, no momento da aceitação, os serviços prestados 

não estiverem em perfeitas condições e em conformidade com 

as especificações estipuladas. 

 

12 Das Obrigações do Contratante 

 

12.1 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa 

execução das obrigações contratuais;  

12.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos;  

12.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a 
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conformidade dos serviços realizados provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimentos;  

12.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre 

imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço 

realizado, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

12.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor 

correspondente ao serviço, no prazo e forma estabelecidos;  

12.6 Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de 

referência e/ou outros instrumentos adequados, como edital e 

contrato;  

12.7 Prestar todas as informações e esclarecimentos 

pertinentes ao serviço contratado que venham a ser solicitadas 

pelos técnicos da CONTRATADA;  

12.8 Exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato 

afastamento do ambiente do CONTRATANTE, de qualquer 

profissional ou preposto da CONTRATADA que, por justas 

razões, vier a desmerecer a confiança, embaraçar a fiscalização 

ou, ainda, que venha a se conduzir de modo inconveniente ou 

incompatível com o exercício das funções que lhe forem 

delegadas;  

 

12.9 Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, 

por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução do serviço, fixando prazo para a sua correção. Das 

Obrigações da Contratada 

 

13 Das Obrigações da Contratada 

 

13.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes 

no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto;  

13.2 Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, 

acompanhado da respectiva nota fiscal.  
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13.3 A CONTRATADA deve relacionar-se com o CONTRATANTE, 

exclusivamente, por meio do gestor do contrato e, 

preferencialmente, por escrito;  

13.4 A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos ao TRE/AL e 

sujeitar-se às orientações do gestor do contrato;  

13.5 Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 dias úteis, 

irregularidades ocorridas que impeçam, alterem ou retardem a 

execução do contrato/objeto, efetuando o registro da ocorrência 

com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu 

esclarecimento, sem prejuízo da análise da administração e das 

sanções previstas;  

13.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (Art. 

55, XVIII Lei 8.666/93);  

13.7 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados 

diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei 8.666/93);  

13.8 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhista, 

previdenciário, fiscal e comercial, pelos seguros de acidente e 

quaisquer outros encargos resultantes da prestação do serviço, 

sendo que não existirá para o TRE/AL qualquer solidariedade 

quanto ao cumprimento dessas obrigações;  

13.9 A CONTRATADA é obrigada a disponibilizar e manter 

atualizados conta de e-mail, endereço e telefones comerciais para 

fins de comunicação formal entre as partes;  

13.10 É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato 

para quaisquer operações financeiras;  

13.11 É vedado à CONTRATADA utilizar o nome do 

CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em 

quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por 

exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos;  

13.12 É vedado à CONTRATADA reproduzir, divulgar ou utilizar, 

em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de 

que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços sem 

o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE;  
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13.13 Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades 

inerentes ao serviço a ser executado, não podendo invocar 

posteriormente desconhecimento para cobrança de serviços extras, 

desde que previstos na proposta comercial da CONTRATADA;  

13.14 Indicar o preposto no prazo de 10 (dias) dias úteis, contados a 

partir da assinatura do contrato, para garantir, em todas as questões 

relativas ao cumprimento das obrigações legais e administrativas 

da CONTRATADA, a presteza e a agilidade necessária ao 

processo decisório. O Preposto deverá reportar-se ao 

CONTRATANTE, quando solicitado por essa, indicando e-mail, 

endereço, número de telefone comercial e celular corporativo, caso 

disponível.  

13.15 Apresentar Termo de Confidencialidade por parte de seus 

prestadores de serviço envoldidos diretamente na execução dos 

serviços contratados. 

14 Critérios de Qualificação Técnica Exigidos para a CONTRATADA 

 

14.1 Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que o licitante executa ou executou a prestação 

de serviços técnicos de Suporte Remoto e Presencial, de 1º e 2º Níveis, aos 

Usuários de Tecnologia da Informação (TI):  

14.1.1 Capacidade técnica de prestação de serviço em um período ininterrupto 

de um ano, de atendimento remoto e suporte técnico, nas modalidades remotas 

(web e telefônico) e presencial num ambiente de pelo menos 200 (duzentas) 

estações de trabalho, com no mínimo 200 (duzentos) usuários de TIC.  

14.1.2 Capacidade técnica de suporte, em um período ininterrupto de um ano, 

ao Sistema Operacional Microsoft Windows 10, Suites de Escritório e 

Soluções de Videoconferência.  

14.1.3 Capacidade de gerenciamento de atendimento, em um período 

ininterrupto de um ano, utilizando software de gerenciamento de acesso remoto 

e solução de “Base de Conhecimento”, com quantidade de registros/eventos 

igual ou superior a 500 (quinhentos) por mês. 

14.2 No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a empresa que está fornecendo o 

atestado, o responsável pelo setor encarregado do objeto em questão, inclusive 

telefones de contato, e a especificação dos serviços executados.  

14.3 Para a comprovação do período mínimo, será admitido o somatório de 

atestados (mas os períodos concomitantes serão computados uma única vez).  
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14.4 Somente será aceito atestado expedido após a conclusão do contrato, ou se 

decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido 

firmado para ser executado em prazo inferior.  

14.5 Os atestados apresentados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 

vigente da licitante. 

14.6 O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros 

documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 

contratante e local em que foram prestados os serviços.  

14.7 A comprovação do vínculo de trabalho dos profissionais indicados com a 

licitante deverá ser efetuada quando da assinatura do contrato com o TRE/AL. 

 

15          Das Sanções Administrativas 

 

15.1 Disposições Gerais 
 

15.1.1 A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis nº 

10.520/2002 e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou 

condições do presente contrato;  

15.1.2 Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na hipótese de a 

CONTRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a 

documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução do objeto da presente contratação, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução deste contrato/objeto, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 

União e, se for o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, e no Edital e das demais 

cominações legais;  

15.1.3 Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução incompleta ou em 

desconformidade com as condições avençadas, poderão ser aplicadas as seguintes 

penalidades, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem prejuízo do 

disposto nos parágrafos anteriores dessa seção:  

15.1.3.1 Advertência;  

15.1.3.2 Multa nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de 

penalidades deste Termo de Referência: 

15.1.3.2.1 Multa moratória de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia 

de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias, 

situação que poderá caracterizar inexecução parcial do contrato;  
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15.1.3.2.2 Pela caracterização de inexecução parcial do objeto contratado, será 

aplicada multa de até 20% do valor global do contrato;  

15.1.3.2.3 Após o 20º dia de atraso, os serviços poderão, a critério do 

CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do 

Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento;  

15.1.3.2.4 Pela caracterização de inexecução total do objeto contratado, será 

aplicada multa de até 30% do valor global do contrato;  

15.1.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos;  

15.1.3.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base na alínea anterior;  

15.1.4 No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 

descontada da garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a 

CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 

da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês;  

15.1.5 Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos III e 

IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem 

como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 

União;  

15.1.6 De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções 

previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou aos 

profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:  

15.1.6.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 

dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;  

15.1.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação;  

15.1.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados;  

15.1.7 Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, da Lei n.º 

8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo de 

05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato;  

15.1.8 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 87, da 

Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da 
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data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de 

sua aplicação;  

15.1.9 Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item anterior, 

serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem como 

daquela competente para decidir sobre o recurso;  

15.1.10 O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, mediante 

recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado no edifício sede, 

situado na Av. Aristeu de Andrade, 377 – Farol, Maceió/AL;  

15.1.11 As penalidades previstas neste Termo de Referência são independentes 

entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, 

sem prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da 

Lei 8.666/93). 

15.2 Tabela de Penalidades 

 

15.2.1 A advertência não é pressuposto para aplicação das 

outras penalidades, se as circunstâncias exigirem 

punição mais rigorosa. A advertência será aplicada 

de ma- neira preventiva e pedagógica nas infrações 

de menor ofensividade e leves, conforme ilustrado 

na tabela 2 de níveis de gravidade. Essas infrações 

possuem as seguintes características: 

15.2.1.1 Não causam prejuízo à Administração; 

15.2.1.2 A CONTRATADA após a notificação, diligência 

para resolver o pro- blema, fornecer o produto ou executar o 

serviço; e 

15.2.1.3 Nas hipóteses onde há elementos que sugerem 

que a CONTRATADA corrigirá seu procedimento. 

15.2.2 A suspensão temporária de participação em 

licitação e o impedimento de contratar com o 

TRE/AL poderão ser aplicados nas hipóteses 

previstas no Art. 88 da Lei nº 8.666/93 e nas 
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seguintes: 

15.2.2.1 Descumprimento reiterado de obrigações fiscais; 

e 

15.2.2.2 Cometimento de infrações graves, muito graves e 

gravíssimas, considerando os prejuízos causados ao 

CONTRATANTE e as circunstâncias no caso concreto. 

15.2.2.3 Na ocorrência de infrações contratuais não 

especificadas na tabela 3, o fiscal/gestor do contrato 

utilizará como critérios o prejuízo causado ao contratante e a 

diligência da contratada para solucionar o problema ao 

enquadrá-lo em um dos níveis de criticidade especificados 

na tabela 2. 

15.2.3 A multa poderá ser acumulada com quaisquer 

outras sanções e será aplicada na seguinte forma: 

 

Tabela 1: Percentual máximo para as infrações 
 

 
Infração 

Multa  
(% sobre o valor 
global do contrato) 

    

1) apresentação de documentação falsa  
 
 
 
Até 30% (trinta por cento) 

2) fraude na execução contratual 

3) comportamento inidôneo 

4) fraude fiscal 

5) inexecução total do contrato 

6) inexecução parcial  
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7) descumprimento de obrigação 
contratual 

Até 20% (vinte por cento) 

 

15.2.4 Além dessas, serão aplicadas multas por meio da 

combinação de níveis de gravidade relacionados na Tabela 2 às 

infrações descritas na Tabela 3, sendo o número de multas por 

níveis de gravidade computados para a configuração de 

inexecução parcial e/ou total do contrato; 

15.2.5 Todas as ocorrências contratuais serão registradas pelo 

CONTRATANTE, que notificará a CONTRATADA dos 

registros. Serão atribuídos níveis para as        ocorrências, 

conforme tabela 3; 

15.2.6 Na ocorrência de infrações contratuais não especificadas 

na tabela 3, o fiscal/ gestor do contrato utilizará como critérios o 

prejuízo causado ao contratante e a diligência da 

CONTRATADA para solucionar o problema ao enquadrá-lo em 

um dos níveis de criticidade especificados na tabela 2; 

15.2.7 Em caso de registro de infração na qual a 

CONTRATADA apresente justificativa razoável e aceita pelo 

fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsiderado 

ou inserido em uma categoria de menor gravidade; 

 

Tabela 2: Níveis de Gravidade 

 

 
Nível de 
Gravidade 

Correspondência 
(por ocorrência sobre 
o valor global do 
CONTRATO) 

Ocorrências 

Inexecução 
Parcial 

Inexecução 
Total 

Minuta de edital (atualizada) (1018378)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 1030



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

1 
(menor 
ofensividade) 

 
0,2%. 

 
7 a 11 

 
12 ou mais 

2 (leve) 0,4%. 6 a 10 11 ou mais 

3 (médio) 0,8%. 5 a 9 10 ou mais 

4 (grave) 1,6%. 4 a 6 7 ou mais 

5 (muito grave) 3,2%. 3 a 4 5 ou mais 

6 (gravíssimo) 4%. 2 3 ou mais 

Tabela 3: Infrações e correspondentes níveis 
 

INFRAÇÃO 

Item Descrição Nível 

1 Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévio e 

expresso acordo do CONTRATANTE. 

6 

2 Caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras. 6 

3 Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, 

quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução 

dos serviços sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE 

5 

4 Utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em 

quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em 

cartões de visita, anúncios e impressos. 

5 

6 Deixar de relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do 
fiscal do contrato. 

3 

7 Deixar de sujeitar-se à fiscalização do CONTRATANTE, que inclui o 

atendimento às orientações do fiscal do contrato e a prestação dos 

esclarecimentos formulados. 

4 
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8 Deixar de responsabilizar-se pelos produtos e materiais utilizados na 

contratação, assim como substituir imediatamente qualquer material que não 

atenda aos critérios especificados neste termo. 

6 

9 Deixar de zelar pelas instalações do CONTRATANTE 3 

10 Deixar de responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos 

pelos seus empregados quando em serviço. 

6 

11 Deixar de responsabilizar-se pelos encargos trabalhista, fiscal e comercial, 

pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da 

prestação do serviço. 

6 

12 Deixar de observar rigorosamente as normas regulamentadoras de 

segurança do trabalho. 

6 

13 Deixar de manter nas dependências do CONTRATANTE, os funcionários 

identificados e uniformizados de maneira condizente com o serviço, 

observando ainda as normas internas e de segurança. 

2 

14 Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, todas as 

condições de habilitação e qualificação que permitiram sua contratação 

6 

15 Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e 

telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes. 

2 

16 Deixar de responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus 

prestadores de serviço e por quaisquer prejuízos que sejam causados à 

CONTRATANTE e a terceiros. 

6 

17 Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas as documentações 

determinadas pelo fiscal do contrato para efeitos de atestar os serviços e 

comprovar regularizações. 

4 

18 Deixar de assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 

necessárias para o atendimento dos prestadores de serviço acidentados ou 

com mal súbito. 

6 

19 Deixar de relatar à CONTRATANTE toda e quaisquer irregularidade ocorrida, 
que impeça, altere ou retarde a execução do contrato, efetuando o registro 
da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu 
esclarecimento. 

5 
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20 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a 
execução do objeto. 

5 

21 Recusar fornecimento determinado pela fiscalização sem motivo justificado. 3 

22 Retirar das dependências do TRE/AL quaisquer equipamentos ou materiais 
de consumo sem autorização prévia. 

3 

23 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 6 

 

Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA apresente justificativa razoável e 

aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsiderado ou inserido em 

uma categoria de menor gravidade. 

16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

1 - Trata-se de primeira contratação, desta natureza, própria do TRE/AL, sendo assim 

não há histórico referencial para a contratação. 

2 - O atendimento será em sua grande maioria no âmbito da sede o Regional, observa-

se, sem prejuízo doutros pontos, no Termo de Referência Item 7.2.2.1.3.3 que há 

possibilidade de deslocamento, limitado ao âmbito do TRE/AL. 

 3 - Não há, a priori, atendimento em feriados locais e nacionais. Todavia, quanto ao 

horário, atentar para possibilidade, excepcional, de atendimento nível 2, até às 20hrs, 

prevista no Termo de Referência, Item 6.2.1 ;  

4 - O TRE/AL usa ferramenta de Controle de Chamados de desenvolvimento próprio, 

sem limite de usuários;  

5 - Equipamento do TRE/AL: aproximadamente 500 (quinhentos) computadores e no-

breaks/estabilizadores; 60 (sessenta) notebooks; 50 (cinquenta) firewalls e roteadores; 

80 (oitenta) multifuncionais.  

6 - Itens de reposição de hardware que de propriedade do TRE/AL são de 

responsabilidade deste Regional. 

7 - O TRE/AL fornecerá ambiente e meio de atendimento básico (mesa, computador, 

telefone/ramal, impressora, bancada para realização de teste).
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                                                               ANEXO I-A 
 
                                                CATÁLOGO DE SERVIÇOS 
 
 

(*) para fins de faturamento as tarefas de presente catálogo (Anexo I - Catálogo de Serviços) só podem ser consideradas para quando 

concluídas integralmente. 

(**) deve a contratada, antes de realizar o faturamento, em condição preliminar ao Relatório Mensal de Atividades, enviar informe 

que estabeleça correlação entre os serviços do presente catálogo e as tarefas previstas no Item 2.7.4 para conferência e atesto 

preliminar por parte da fiscalização contratual. 

Incidentes e Problemas 

Usuário Comum 

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade 

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Média Baixo Baixa 

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Média Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Média Médio Média 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Baixa Baixo Baixa 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Média Médio Média 

Correio Eletrônico 
Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de 
correio compartilhadas Média Médio Média 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Médio Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver tablets Baixa Baixo Baixa 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Médio Alta 
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Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver impressora Média Baixo Baixa 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Baixa Baixo Baixa 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver scanner Média Baixo Baixa 

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Média Baixo Baixa 

Usuários e grupos Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Baixo Média 

 

Incidentes e Problemas 

Usuário Preferencial 

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade 

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Alta Baixo Média 

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Alta Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Alta Alto Alta 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Alta Baixo Média 

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Alta Médio Alta 

Correio Eletrônico 
Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio com- 
partilhadas Alta Médio Alta 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Alto Alta 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos Falha, analisar e resolver tablets Alta Baixo Média 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Alto Alta 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver impressora Alta Médio Alta 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Alta Baixo Média 
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Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver scanner Alta Baixo Média 

Estação de trabalho e equipamen- 
tos 

Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Alta Médio Alta 

Usuários e grupos 
Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Médio Alta 

 

Requisições de Serviço 

 
Categoria da Atividade 

 
Detalhamento de Atividades Técnicas 

Prioridade 

Usuário Co- 
mum 

Usuário Prefe- 
rencial 

Acesso de rede e dados Configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta 

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a rede wireless Normal Alta 

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a dados (arquivos e pastas) Normal Alta 

Acesso de rede e dados Orientar usuários quanto ao acesso de rede e dados Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar sistemas desenvolvidos Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos de escritórios Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Orientar usuários quanto ao uso de aplicativos e aplicações Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar antivírus Normal Alta 

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos diversos Normal Alta 

Correio Eletrônico Orientar usuários quanto ao uso e funcionalidades do correio eletrônico Normal Alta 

Correio Eletrônico 
Configurar e disponibilizar caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio 
compartilhadas 

Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar certificados digitais Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Eliminar dados de estação de trabalho utilizando ferramenta forense Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar estação de trabalho Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Configurar e disponibilizar evento online em aplicativo de videoconferência Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar agente de monitoramento Normal Alta 
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Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar impressora Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar scanner Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar sistemas operacionais Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar tablets Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Orientar Usuários quanto ao uso dos Equipamentos Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Remanejar ou remover equipamentos Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Emitir laudo de equipamento Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Teste de periférico Normal Alta 

Estação de trabalho e equipamentos Acionar garantia de equipamento Normal Alta 

Usuários e grupos Orientar Usuários quanto ao uso e funcionalidades de listas de distribuição e perfis Normal Alta 

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar perfil de usuários e grupos no AD Normal Alta 

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar senha Normal Alta 

Assistência proativa Visita Técnica Alta Alta 

Backup Criação de jobs de backup/replicação Normal Alta 

Backup Restauração de jobs de backup/replicação Média Alta 

Backup Configurações de baixa complexidade na solução de backup Normal Alta 

Backup Solução de problemas de baixa complexidade na solução de backup Alta Alta 

Virtualização Criação de Virtual Machines - VM Normal Alta 

Virtualização Alteração de configuração de VMs Normal Alta 

Virtualização Configurações de baixa complexidade na solução de virtualização Normal Alta 

Windows/Linux Server Instalação de servidor Normal Alta 

Windows/Linux Server Configuração de serviços/sistemas de baixa complexidade em servidor Média Alta 

Windows/Linux Server Solução de problemas de baixa complexidade na solução em servidor Alta Alta 

 
(*) São considerando problemas de baixa complexidade aqueles derivados da necessidade de atualização, revisão de configuração, entre outros que não demandem, a priori, abertura de 

chamados ou abertura de incidentes junto ao responsável pela distribuição do software/produto. 
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Eventos 

Categoria da Atividade Tarefa 

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração de até meio período 

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração em período integral 

Apoio a Eventos Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL 

 

15.2.8 Esse catálogo contém somente as atividades nas quais a CONTRATADA realizará as suas atividades no Serviço de 

Atendimento ao Usuário. As outras atividades relativas aos outros setores da STI não estão elencadas neste catálogo. 

15.2.9 As alterações no catálogo de serviço e nos critérios de priorização serão efetivadas mediante apostilamento do contrato. 

15.2.10 As prioridades das Requisições de Serviço serão dadas a partir do perfil do usuário e do tempo que o chamado está 

aberto sem resolução. 

15.2.11 Os critérios de Prioridade refletidos no Catálogo de Serviços são: 

 

 Impacto 

Alto Médio Baixo 

U
rg

ê
n

ci
a

 A
lt

o
 

Prioridade alta Prioridade alta Prioridade média 

M
é

d
ia

 

Prioridade alta Prioridade média Prioridade baixa 

B
a

ix
a

 

Prioridade média Prioridade baixa Prioridade baixa 

Tabela de Classificação de Prioridade de Incidentes 
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15.2.12 O impacto e a urgência são os dois critérios básicos para a classificação de Incidentes; 
 

 15.2.13 Impacto – Classifica importância dos efeitos que determinado incidente, problema ou mudança podem vir a surtir no negócio. 

15.2.13.1 Alto – Pode afetar significativamente o negócio da instituição. 

15.2.13.2 Médio – Pode afetar moderadamente o negócio da instituição. 

15.2.13.3 Baixo – Pode afetar minimamente o negócio da instituição. 

15.2.14 Urgência – Determina quanto tempo a permanência de determinado incidente, problema ou mudança poder impactar 

significativamente o negócio. 

15.2.14.1 Alta – Sugere a tomada de ação no menor tempo possível para restabelecimento dos serviços. 

15.2.14.2 Média – Sugere a tomada de ação de forma programada a fim de garantir que esta não mude seu estado para 

Alta. 

15.2.14.3 Baixa – Pode ser previamente programada ou conforme disponibilidade. 
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                                      ANEXO I-B 

 

                                                                  SOFTWARES 
 

 

LICENÇAS DE VEEAM BACKUP & REPLICATION 
 

PRODUTO QUANTIDADE 

Veeam Backup & Replication versão 10 ou superior 8 

 

LICENÇAS DE VMWARE VSPHERE 
 

PRODUTO QUANTIDADE 

Vmware vCenter Standard 02 

Vmware vSphere Enterprise Plus 22 

 

 

 

LICENÇAS TREND MICRO (ANTIVIRUS) 
 

PRODUTO QUANTIDADE 

Trend Micro Officescan 500 

 

LICENÇAS DIVERSAS 
 

SOFTWARE QUANTIDADE DE LICENÇAS 

OFFICE 365 50 

 

LICENÇAS WINDOWS 
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PRODUTO QUANTIDADE 

WINDOWS SERVER DATACENTER 10 

WINDOWS CALS 700 

 

 

LINUX 

 

 

PRODUTO QUANTIDADE DE VMs 

Redhat ou distribuição derivada 20 

Ubuntu ou distribuição derivada 20 
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                                                                       ANEXO I-C 
 

                                                              LISTA DE SISTEMA 
 

 

Nome do Sistema Informações 

SEI – Sistema Eletrônico de Informações https://sei.tre-al.jus.br 

Sistema de Chamados Sistema Interno de Controle de Chamados 
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ANEXO I-D 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Eu,       , inscrito(a) sob 

RG n.º    e CPF n.º     , colaborador 

da empresa    , estabelecida no  endereço 

  ,      inscrita      no      CNPJ/MF      com      o      n.º 

  , em razão da execução das atividades previstas do contrato TRE/AL nº 

  , tomei conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL e aceito as regras, condições e obrigações constantes no 

presente Termo. 

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção 

às informações restritas de propriedade exclusiva do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro 

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas, projetos, 

especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, 

fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, 

processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de 

revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções 

e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros. 

3. Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência 

formal e expressa do TRE/AL, das informações restritas reveladas. 

4. Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores, 

consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos 

nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços ao TRE/AL, 

devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas 

reveladas. 

5. Obrigo-me, perante o TRE/AL, informar imediatamente qualquer violação das regras de sigilo 

estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da 

existência de dolo. 

6. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data 

da assinatura de contrato entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL e a 

Minuta de edital (atualizada) (1018378)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 1043



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

_________________________________________________. 

 

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, assino-o. 

 

Maceió,   de   de 20  . 

 

Assinatura:    
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ANEXO I-E 

 

TERMO DE VISTORIA 

 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

 

 
Declaramos, para  fins  de  participação  no  pregão  TRE/AL nº  ,  que  a  empresa 

  , devidamente representada pelo  Sr. 

  , CPF nº  , 

realizou vistoria técnica junto a este Tribunal Regional Eleitora de Alagoas, tomando conhecimento 

sobre o local onde deverão ser realizados os serviços contratados, como Centro de Processamento de 

Dados; sobre os subsistemas de controle e operação das salas do CPD que hospedam os sistemas críticos 

do TRE/AL; os modelos de equipamentos utilizados pelo TRE/AL; a topologia de rede local do TRE/AL; 

os softwares de monitoramento e controle de ciclo de vida de chamados. 

 

Maceió,          de   de 20        . 

 

 

 

 
Representante da licitante 

 

 

 
Representante do TRE/AL 
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ANEXO I-F 

 
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 

 

AO Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas– PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/20YY 
 

Dados da Empresa 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço Eletrônico (e-mail): 
Tel/Fax: 
Endereço: 
Banco: Agência: C/C: 

 

Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Contrato 
Nome: 
Função: 
CPF: 
Telefone/Fax: 
Endereço Eletrônico (e-mail): 

 

 

Item Descrição Valor Unitário 

(R$) 

Quantidade        Valor            

total (R$) 

1 Unidade de Serviço Técnico - 

UST 

 
7.724 

 

 

 

Obs 1. – Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como 

impostos, taxas, fretes, garantias, serviços de instalação, salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, 

bem como quaisquer outros aplicáveis. 

Obs.  2  –  Declaramos  de  que  a  empresa  possui  todos  os  requisitos  exigidos  no  edital  e  no  termo  de 
referência para o cumprimento do objeto contratual. 
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AANNEEXXOO  IIII 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

                 MODELO DE DECLARAÇÃO  ASSUMINDO  TODOS OS ÔNUS  

       PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 

 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº   , sediada na
 Rua  __________________, Fone: (    )    Fax:  (    ) 
 , 
endereço eletrônico:   , declara, sob as penas da lei, que 
assume todos os ônus da não execução da vistoria, e que não efetuará 
reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos 
serviços. 

 

 

 

 

Maceió,  de  de 2022. 
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ANEXO IV 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 

 
Contrato nº XX/2022 

Processo nº 0006398-24.2021.6.02.8000 
 

MINUTA 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SUPORTE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO - TI, POR MEIO DE UNIDADES 
DE SERVIÇO TÉCNICO – USTs, CELEBRADO 
COM A EMPRESA _________. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-
38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, 
portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa __________, 
situada na _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da C.I 
nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua 
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de 
conservação das urnas eletrônicas, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no 
Decreto nº 10.024/2019, e no Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2022, devendo ser 
observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto nº 
10.024/2019, pelo Decreto nº 7.174/2010, sendo-lhe aplicada, subsidiariamente, a 
Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), ficando os contratantes 
sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam 
compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da 
Lei Federal n° 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de 
direito privado. Além da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 

15.787, de 15/02/2017, sobre Norma de Contratação, disponível no site www.tre-
al.gov.br, seguindo o caminho: Informações Gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
Este contrato tem por objeto a 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 
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Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/ AL, conforme as exigências contidas neste 
contrato e no Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2022. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 
 O valor total estimado para este contrato é de R$ XX (XXXX), considerando a 
estimativa de 7.724 (sete mil e setecentos e vinte e quatro) UST (Unidade de Serviço 
Técnico) para o período de vigência de 12 (doze) meses. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor unitário da UST é de R$ XX (XXXX). 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente 
executados, em até 10 dias úteis, contados a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela, caso não exista outra pendência que impeça o 
pagamento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 
9.317/96), será obrigada a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, 
na forma do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas 
vias, assinadas pelo seu representante legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O pagamento será feito por meio de depósito na conta-
corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da 
respectiva fatura ou nota fiscal do fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal 
do Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Para execução do pagamento de que trata a presente 
Cláusula, a CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, até o dia 25 de cada mês, 
emitida em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com descrição completa 
dos serviços executados, indicação do número do contrato e da nota de empenho 
correspondente, além de indicação dos seus dados bancários, além de necessária 
juntada do Relatório Mensal de Atividades. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as 
retenções devidas ao INSS e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução 
Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota Fiscal/Fatura, 
apresentar os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista, 
exigidos no Edital de Licitação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
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PARÁGRAFO NONO - 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% 

 
PARÁGRAFO DEZ -  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o 
pagamento se, no momento da aceitação, os serviços prestados não estiverem em 
perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas. 
  
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2021, relativos ao PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- 
Natureza da Despesa n° 33.90.40.21, compromissadas pela Nota de Empenho n° XX 
de XXXX de XXXX de XXXX, no valor correspondente à R$ XX(XXXX). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto;  
 
b) Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal; 
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c) Relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do gestor do 
contrato e, preferencialmente, por escrito;  
 
d) Prestar esclarecimentos ao TRE/AL e sujeitar-se às orientações do gestor do 
contrato;  
 
e) Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 dias úteis, irregularidades 
ocorridas que impeçam, alterem ou retardem a execução do contrato/objeto, 
efetuando o registro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias 
a seu esclarecimento, sem prejuízo da análise da administração e das sanções 
previstas;  
 
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação (Art. 55, XVIII Lei 8.666/93);  
 
g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei 
8.666/93);  
 
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhista, previdenciário, fiscal e comercial, 
pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da prestação do 
serviço, sendo que não existirá para o TRE/AL qualquer solidariedade quanto ao 
cumprimento dessas obrigações;  
 
i) Disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e telefones 
comerciais para fins de comunicação formal entre as partes;  
 
j) Não caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras;  
 
k) Não utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em 
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de 
visita, anúncios e impressos;  
 
l) Não reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 
informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços sem o 
consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE; 
 
m) Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes ao 
serviço a ser executado, não podendo invocar posteriormente desconhecimento para 
cobrança de serviços extras, desde que previstos na proposta comercial da 
CONTRATADA;  
 
n) Indicar o preposto no prazo de 10 (dias) dias úteis, contados a partir da assinatura 
do contrato, para garantir, em todas as questões relativas ao cumprimento das 
obrigações legais e administrativas da CONTRATADA, a presteza e a agilidade 
necessária ao processo decisório. O Preposto deverá reportar-se ao CONTRATANTE, 
quando solicitado por essa, indicando e-mail, endereço, número de telefone 
comercial e celular corporativo, caso disponível. 
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o) Apresentar Termo de Confidencialidade por parte de seus prestadores de serviço 
envoldidos diretamente na execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços objeto do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do 
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou 
juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto 
no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova 
redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 
a) Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais;  
 
b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  
 
c) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços realizados 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins 
de aceitação e recebimentos;  
 
d) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no serviço realizado, fixando prazo para que seja 
substituído, reparado ou corrigido;  
 
e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao serviço, no prazo 
e forma estabelecidos;  
 
f) Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de referência e/ou outros 
instrumentos adequados, como edital e contrato;  
 
g) Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao serviço contratado 
que venham a ser solicitadas pelos técnicos da CONTRATADA;  
 
h) Exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato afastamento do ambiente 
do CONTRATANTE, de qualquer profissional ou preposto da CONTRATADA que, por 
justas razões, vier a desmerecer a confiança, embaraçar a fiscalização ou, ainda, que 
venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das 
funções que lhe forem delegadas;  
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i) Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de 
eventuais imperfeições no curso de execução do serviço, fixando prazo para a sua 
correção. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 
 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite 
de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este contrato poderá ser reajustado, visando à adequação 
aos novos preços de mercado e à variação efetiva dos insumos e materiais aplicados 
na prestação dos serviços, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a 
contar da data de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se 
referir, ou da data do último reajuste, aplicando-se o Índice de Custos de Tecnologia 
da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ou, 
na insubsistência deste, por outro índice que vier a substituí-lo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 
partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos 
preços até a data da prorrogação contratual subsequente 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
   
 A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002 
e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente edital. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na 
hipótese de a CONTRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de 
entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução do objeto da presente contratação, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução deste contrato/objeto, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e, se for o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, e no Edital e 
das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução 
incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, poderão ser 
aplicadas as seguintes penalidades, resguardados os procedimentos legais 
pertinentes, sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores dessa seção: 
 
a) Advertência; 

 
b) Multa nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de penalidades do 
Termo de Referência (Anexo I) do Edital do PE nº XX/2022: 

Minuta de edital (atualizada) (1018378)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 1054



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

 
b.1) Multa moratória de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia de atraso 
injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias, situação que poderá 
caracterizar inexecução parcial do contrato; 
 
b.2) Multa de até 20% do valor global do contrato, pela caracterização de 
inexecução parcial do objeto contratado;  
 

b.2.1) Após o 20º dia de atraso, os serviços poderão, a critério do 
CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do 
Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento;  

 
b.3) Multa de até 30% do valor global do contrato, pela caracterização de 
inexecução total do objeto contratado; 
 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos; e  
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
alínea anterior.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 
5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância 
será descontada da garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a 
CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da 
Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas 
nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 
10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas 
as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA 
ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:  
 

1) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;  

 
2) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 
 

3) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
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PARÁGRAFO SEXTO - Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, 
da Lei n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo 
de 05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, 
do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo de 10 (dez) dias úteis 
a contar da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o 
item anterior, serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a 
sanção, bem como daquela competente para decidir sobre o recurso. 
 
PARÁGRAFO NONO -  O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser 
entregues, mediante recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado na  
Avenida Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, nos dias 
úteis, durante o horário normal de expediente deste Regional.  
 
PARÁGRAFO DEZ -  As penalidades previstas neste Edital são independentes entre 
si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei 
8.666/93). 
 
PARÁGRAFO ONZE -  No item 15.2 (Tabela de Penalidades) do Anexo I (Termo de 
Referência) do Edital do PE nº 69/2021, constam outras disposições sobre a aplicação 
das sanções administrativas, tais como, o percentual máximo para as infrações, os 
níveis de gravidade, e a discriminação das infrações e seus correspondentes níveis. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
  
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
Contratada, fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, 
até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA 
DE PREÇOS DA CONTRATADA 
 

Minuta de edital (atualizada) (1018378)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 1056



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do 
Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2022 e às estipulações da proposta de preços da 
Contratada (evento SEI nº XXXX). 
 
CLÁUSULA QUINZE– DO ANEXO 
  

O termo do ANEXO I do Edital do certame licitatório passará a compor o Anexo 
deste Contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA GARANTIA 
 
  A CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 
Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste 
termo de referência, cabendo-lhe optar dentre as modalidades: caução em dinheiro, 
títulos de dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no 
art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do 
valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 
Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 
78 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade 
escolhida, deverá abranger um período de mais 1 (um) mês após o término da 
vigência contratual. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade 
escolhida, o pagamento de: 

 
e) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
f) prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 
g) multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;  
h) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada;’ 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa 
Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor do 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se 
contemplar todos os eventos indicados acima 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de 
sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em 
pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva 
reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for 
notificada. 
 
PARÁGRAFO NONO - O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de 
uma ou mais das seguintes hipóteses: 
 

e) caso fortuito ou força maior;  
f) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 

contratuais;  
g) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou 

fatos praticados pelo CONTRATANTE;  
h) atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO DEZ - Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de 
responsabilidade que não as previstas neste item. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Será considerada extinta a garantia: 
 

c) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada 
de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a 
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

d) no prazo de um mês após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não 
comunique a ocorrência de sinistros. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 

 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas 
abaixo: 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

 
 
  Pelo TRE/AL  
                Desembargador Otávio Leão Praxedes 
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    Presidente do TRE/AL 
 
 
  Pela Empresa         
              Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 23 de fevereiro de 2022.
À GSAD,
Em atendimento (1018368) ao despacho GSAD

(1018240).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/02/2022, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1018397 e o código CRC AB7B7D4D.

0006398-24.2021.6.02.8000 1018397v1
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INFORMAÇÃO Nº 967 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à 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.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
da contratação.

Foi excluído o Item 4.6 do Termo de Referência anexo à minuta de edital,
posto que não cabível, por se tratar de pregão eletrônico.

Ainda, na referida minuta, foi ajustado o quantitativo de USTs constantes na
Planilha de Formação de Preço, para fazer constar 7.724 USTs, conforme
disposto no Item 2.5 do Termo de Referência (Anexo I).

Outrossim, informo que as disposições referentes à qualificação finaceira
foram retiradas de edital de objeto semelhante, conforme determinado por
Vossa Senhoria (Despacho GSAD 1018240).

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.29.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
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“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, inclusive com a exclusão e ajuste citados, seja dado
encaminhamento dos autos em seus ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/02/2022, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 24/02/2022, às 16:18, 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
1018408 e o código CRC BA63D3EE.

0006398-24.2021.6.02.8000 1018408v2
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DESPACHO

Maceió, 23 de fevereiro de 2022.
Acuso ciência da Informação 967, da SLC

(doc. 1018408), acerca da qual nada tenho a opor, inclusive
no que importa aos requisitos de habilitação econômica
assinalados, conforme orientado por este Gabinete no
Despacho GSAD 1018240.

Isto posto, submeto a minuta de evento 1018378 à
análise e aprovação da AJ-DG.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/02/2022, às 21:49, 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
1018896 e o código CRC 96B771E0.

0006398-24.2021.6.02.8000 1018896v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de fevereiro de 2022.
 
Como medida prévia à análise da minuta

confeccionada pela Seção de Licitações e Contratos e
encaminhada a esta Assessoria Jurídica, por meio do
Despacho GSAD 1018896, sugiro, salvo melhor juízo, que os
presentes autos sigam à Equipe de Planejamento da
Contratação (Portaria Presidência nº 175/2019 - 0527789),
para atualização do Termo de Referência quanto às exigências
de qualificação financeira, conforme inicialmente suscitado
no Despacho SLC 1016707.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 24/02/2022, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 24/02/2022, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1019361 e o código CRC 1F27B723.

0006398-24.2021.6.02.8000 1019361v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de fevereiro de 2022.
Em atenção ao Despacho da AJ-DG (1019361),

remeto os presentes autos à Equipe de Planejamento da
Contratação (Portaria Presidência nº 175/2019 - 0527789),
para atualização do Termo de Referência quanto às exigências
de qualificação financeira, conforme inicialmente suscitado
no Despacho SLC 1016707.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/02/2022, às 19:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1019411 e o código CRC F0D1E088.

0006398-24.2021.6.02.8000 1019411v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de fevereiro de 2022.
À Equipe de Planejamento, na forma recomendada

pelo Sr. Assessor Jurídico (doc. 1019361).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/02/2022, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1019524 e o código CRC B80FA105.

0006398-24.2021.6.02.8000 1019524v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de fevereiro de 2022.
À SAD
(Em paralelo, à SAU  e SEGI, aos demais membros

da Comissão - Portaria 382/2018: 0439416 -  para
manifestação ou, em caso de igual concordância, subscrição
deste expediente).

 
Sr. Secretário,
 
Dada a expertise dessa unidade, manifestamos

concordância quanto às exigências de qualificação financeira
presentes na minuta de evento 1018378.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 24/02/2022, às 17:54,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 24/02/2022, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FELIPE JOSÉ MAFRA TORRES, Chefe de
Seção, em 24/02/2022, às 18:03, 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
1019542 e o código CRC 6CB8BF4C.

0006398-24.2021.6.02.8000 1019542v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de fevereiro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Devolvo os autos à consideração superior de Vossa

Senhoria, tendo em vista a manifestação veiculada no
Despacho COINF 1019542, que respalda a proposição
indicada por esta Secretaria, no Despacho 1018240, de tal
forma que temos por superada a questão deduzida pela
Assessoria Jurídica, no Despacho AJ-DG 1019361.

Assim, se esse for também o entendimento de Vossa
Senhoria, peço-lhe vênia para sugerir o retorno do feito ao Sr.
Assessor Jurídico.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/02/2022, às 18:50, 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
1019623 e o código CRC 7BEF1E42.

0006398-24.2021.6.02.8000 1019623v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2022.
 
À AJ-DG, 
 
Seguem os presentes autos, para conclusão da

análise iniciada no Despacho AJ-DG (1019361), tendo em vista
as informações prestadas pela SAD (Despacho
GSAD 1019623). 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 25/02/2022, às 09:03, 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
1019693 e o código CRC 1549D789.

0006398-24.2021.6.02.8000 1019693v1
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CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação", informações estas coletadas nestes
autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 25/02/2022, às 10:15, 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
1019849 e o código CRC 396E64DF.

0006398-24.2021.6.02.8000 1019849v2
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PROCESSO : 0006398-24.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL.PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 254 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a contratação de pessoa jurídica para 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, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal., conforme descrito
no Termo de Referência (versão final), ora inserto no evento
SEI nº 1017211.

 
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
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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
(1018378).

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
Após a publicação do Edital nº 69/2021 (que fora

aprovado conforme Parecer 1355/2021 (0970394), desta AJ-
DG, e autorizada a abertura da fase externa do certame, nos
termos da Decisão 2658 - 0971767), ocorreram pedidos de
esclarecimentos ao Edital (0980688, 0980688,
0984155 e 0984159).

 
Como parte da instrução inicial, que ora se

aproveita, ressalto que foram juntados os seguintes
documentos:

 
- Documento de Oficialização da Demanda
(DOD) nº 16/2018 (0433973), ora inserto
nos autos do Processo SEI nº 0007953-
81.2018.6.02.8000, nos termos do que
prescreve a Resolução CNJ nº 182/2013;
- Portaria Presidência nº 382/2018
(0438762) que nomeou a  Comissão de
Planejamento, retificada pela Portaria
Presidência nº 175/2021 (0527789) -
constantes do Processo SEI nº 0007953-
81.2018.6.02.8000;
- Estudos Preliminares (0453437), nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
inserto no Processo SEI nº 0007953-
81.2018.6.02.8000.
 

Tendo por lastro o que recomendado no Despacho
SLC 0984771, a mencionada licitação foi revogada, por meio
da Decisão 2940 (0985718), da lavra do Exmo. Sr. Presidente
deste Tribunal, autorizando a realização de nova licitação,
precedida de prévia instrução necessária às adequações
pertinentes.

 
As questões levantadas na fase de impugnação ao

edital ensejaram atualização no termo de referência por parte
da unidade demandante e, consequentemente, nas demais
etapas subsequentes.

 
A partir da decisão supra mencionada, restou

necessário a produção dos documentos descritos a seguir:
 

- Termo de Referência (versão final)
(1017211);
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- Estimativa de preços consolidada pela
Seção de Instrução de Contratações, com
base no novo quantitativo de UST's
informado no citado Termo de Referência,
que estimou a contratação ora em análise
no montante de  R$ 907.801,72
(novecentos e sete mil oitocentos e um
reais e setenta e dois
centavos), sugerindo, pois, a realização
de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelos
Decretos nº 7.892/2013 e 10.024/2019,
com ampla participação;
 
- Minuta 1018378 de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, elaborada pela SLC,
sem conferir exclusividade na
participação do certame às
Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, em virtude do valor estimado da
contratação;
 
- Reserva de crédito no montante
suficiente para cobrir a despesa objeto
dos autos (1018368).
 

Ressalto, por oportuno, que não consta nos
autos a aprovação do Termo de
Referência 1017211 pela autoridade competente.

 
Outrossim, na Informação 967 (1018408), a SLC

noticiou que:
 

"Foi excluído o Item 4.6 do Termo de
Referência anexo à minuta de edital,
posto que não cabível, por se tratar de
pregão eletrônico.
Ainda, na referida minuta, foi ajustado o
quantitativo de USTs constantes na
Planilha de Formação de Preço, para
fazer constar 7.724 USTs, conforme
disposto no Item 2.5 do Termo de
Referência (Anexo I).
Outrossim, informo que as disposições
referentes à qualificação finaceira foram
retiradas de edital de objeto semelhante,
conforme determinado por Vossa
Senhoria (Despacho GSAD 1018240)."
 

Em atendimento à demanda constante do Despacho
AJ-DG 1019361, a unidade demandante apresnetou
manifestação no Despacho COINF 1019542, por meio do qual
apresentou concordância quanto às exigências de
qualificação financeira presentes na minuta de
evento 1018378.

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi do parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93 e art. 11 da Resolução
TRE-AL nº 15.787/17, encaminhados pelo Senhor Diretor-
Geral, tendo em vista os esclarecimentos prestados pelo
Senhor Secretário de Administração (Despacho GSAD
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1019623).
 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras,

passamos a opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos
que seguem.

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

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"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 serviços em foco
catalogados como serviços comuns, tem-se que o objeto da
presente licitação pode ser adquirido 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 10.024/2019 foram devidamente observados.

 
Frise-se que o presente procedimento contém todos

os elementos necessários, segundo as prescrições do art.
8º do Decreto nº 10.024/2019, quais sejam, a justificativa da
contratação, o termo de referência, a planilha de custo,
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
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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 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4º 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 não adoção da restrição
de participação a microempresas e empresas de pequeno
porte, em razão do valor estimado da contratação..  

 
5. SOBRE A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA

FINANCEIRA - EXIGÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL
 
Na Informação 967 (1018408), a Seção de

Licitações e Contratos noticiou que inseriu item que trata da
Garantia Contratual na minuta do edital e na minuta do
contrato, seguindo a linha das contratações ocorridas
anteriormente, muito embora não constasse no Termo de
Referência, o que contou com a aquiescência da unidade
demandante (Despacho COINF 1019542).

 
O artigo 31 da Lei 8.666/93 ocupou-se da

qualificação econômico-financeira, in verbis:
 

"Art. 31.  A documentação relativa à
qualificação econômico-financeira limitar-
se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da
proposta;
II - certidão negativa de falência ou
concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física;
III - garantia, nas mesmas
modalidades e critérios previstos no
"caput" e § 1o do art. 56 desta Lei,
limitada a 1% (um por cento) do valor
estimado do objeto da contratação.
§ 1o  A exigência de índices limitar-se-á à
demonstração da capacidade financeira
do licitante com vistas aos compromissos
que terá que assumir caso lhe seja
adjudicado o contrato, vedada a exigência
de valores mínimos de faturamento
anterior, índices de rentabilidade ou
lucratividade.    
§ 2o  A Administração, nas compras para
entrega futura e na execução de obras e
serviços, poderá estabelecer, no
instrumento convocatório da licitação, a
exigência de capital mínimo ou de
patrimônio líquido mínimo, ou ainda as
garantias previstas no § 1o do art. 56
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desta Lei, como dado objetivo de
comprovação da qualificação econômico-
financeira dos licitantes e para efeito de
garantia ao adimplemento do contrato a
ser ulteriormente celebrado.
§ 3o  O capital mínimo ou o valor do
patrimônio líquido a que se refere o
parágrafo anterior não poderá exceder a
10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, devendo a comprovação ser
feita relativamente à data da apresentação
da proposta, na forma da lei, admitida a
atualização para esta data através de
índices oficiais.
§ 4o  Poderá ser exigida, ainda, a relação
dos compromissos assumidos pelo
licitante que importem diminuição da
capacidade operativa ou absorção de
disponibilidade financeira, calculada esta
em função do patrimônio líquido
atualizado e sua capacidade de rotação.
§ 5o  A comprovação de boa situação
financeira da empresa será feita de forma
objetiva, através do cálculo de índices
contábeis previstos no edital e
devidamente justificados no processo
administrativo da licitação que tenha
dado início ao certame licitatório, vedada
a exigência de índices e valores não
usualmente adotados para correta
avaliação de situação financeira
suficiente ao cumprimento das obrigações
decorrentes da licitação."
(grifos nossos)

 
Por sua vez, ao tratar das garantias, a Lei nº

8.666/93, preconiza:
 

"Art. 56.  A critério da autoridade
competente, em cada caso, e desde que
prevista no instrumento convocatório,
poderá ser exigida prestação de garantia
nas contratações de obras, serviços e
compras.
§ 1o  Caberá ao contratado optar por uma
das seguintes modalidades de garantia:   
           
I - caução em dinheiro ou em títulos da
dívida pública, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;       
       
II - seguro-garantia;           
III - fiança bancária.            
§ 2o  A garantia a que se refere o caput
deste artigo não excederá a cinco por
cento do valor do contrato e terá seu
valor atualizado nas mesmas condições
daquele, ressalvado o previsto no
parágrafo 3o deste artigo.    § 3o  Para
obras, serviços e fornecimentos de
grande vulto envolvendo alta
complexidade técnica e riscos financeiros
consideráveis, demonstrados através de
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parecer tecnicamente aprovado pela
autoridade competente, o limite de
garantia previsto no parágrafo anterior
poderá ser elevado para até dez por cento
do valor do contrato.          
§ 4o  A garantia prestada pelo contratado
será liberada ou restituída após a
execução do contrato e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.
§ 5o  Nos casos de contratos que
importem na entrega de bens pela
Administração, dos quais o contratado
ficará depositário, ao valor da garantia
deverá ser acrescido o valor desses bens."

 
Assim, entendo como cabíveis as exigências

contidas na minuta ora em análise.
 
7. DA MINUTA CONTRATUAL
 
A minuta contratual ora analisada atende às

prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, trazendo
os elementos necessários para o caso presente, quais sejam: a
legislação aplicável, o objeto e seus elementos característicos,
o regime de execução, o preço e as condições de pagamento,
o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática, os direitos e as
obrigações das partes, a vigência, as sanções cabíveis e os
valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na legislação.

 
8. 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

SIM 1017211
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182/2013

3

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

SIM 1017211

4
Consta dos autos Estudos Preliminares e
Projeto Básico ou Termo de Referência?
Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

SIM
0439416
1017211

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?

SIM 0453437

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.

SIM  

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 SIM  

Parecer 254 (1026423)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 1078



nº 182/2013?

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

SIM  

11
Consta dos autos o Documento de
Oficialização da Demanda, contemplando
os elementos enunciados no § 5º do art.
12 da Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0433973

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

SIM
0439416
0527789

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?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013

SIM 0963605

16

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

SIM 0963688

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 0439416

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

SIM 0439416

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

SIM 0439416

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

SIM 0439416

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

SIM 1017211

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 1017211

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

SIM 1017211

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

NÃO PENDENTE

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

NÃO PENDENTE

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
1015385
1017458

28

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

N/A  

29

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

N/A  

30

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

N/A  

31

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

SIM
1015385
1017458

MINUTA DO EDITAL

32

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

N/A  

33
Consta dos autos justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista
para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

SIM  

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 1018378

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  
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36

A minuta do edital contém disciplina
para a hipótese de desenquadramento da
situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso
previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

N/A  

37

Os autos do processo administrativo
estão instruídos com justificativas
adequadas e razoáveis para todas as
exigências que tenham potencial para
reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM  

38

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

N/A  

39

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

N/A  

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

SIM 1018378

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

SIM 1018378

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

SIM 1018378

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

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

SIM 1018378

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

SIM 1018378

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

SIM 1018378

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

SIM 1018378

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

SIM 1018378

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

SIM 1018378

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

SIM 1018378

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

SIM 1018378

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

SIM 1018378
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despesa).

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

N/A  

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?

SIM 1018378

56
A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a
obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

57

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

SIM 1018378

58

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

N/A  

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

N/A  

60

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

 Em curso

61

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

 Próxima
fase

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

 Próxima
fase

63

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

 Próxima
fase

64

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

65

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

N/A  
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66

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

N/A  

67

Os autos do processo contêm declaração
do ordenador da despesa?
Ref. art. 16, II, da Lei Complementar nº
101/2000

N/A  

 
9. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém que o Termo de

Referência 1017211 seja aprovado pela autoridade
competente, em atendimento ao apontamento constante
dos itens 25 e 26. 

 
Assim, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de

sua regularidade jurídica, a minuta ora anexada no evento SEI
nº 1021643, que trata do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO, do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de
pessoa jurídica para 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, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste
Tribunal.

 
À Secretaria de Administração para

aperfeiçoamento da instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 16/03/2022, às 11:45, 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
1026423 e o código CRC CB53E962.

0006398-24.2021.6.02.8000 1026423v9
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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 março de 2022.
Em atenção ao Parecer 254, da AJ-DG

(doc. 1026423), encaminho os autos à STI, para aprovação do
Termo de Referência, conforme apontamentos 25 e 26 da
Lista de Verificação veiculada no referido Parecer.

Após, solicito que o feito seja submetido ao
conhecimento da Assessoria Jurídico e remetido à Diretoria-
Geral, com vistas à autorização da abertura do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/03/2022, às 12:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1027821 e o código CRC DB67BEC3.

0006398-24.2021.6.02.8000 1027821v1
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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 março de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com o termo de referência
apresentado nestes autos e solicito autorização para a
abertura do certame, consoante solicitação do Secretário de
Administração.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 16/03/2022, às 15:08, 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
1028112 e o código CRC 1FAED2D2.

0006398-24.2021.6.02.8000 1028112v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 16 de março de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração da repetição do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, e especialmente o pronunciamento exarado
pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer nº
254 (1026423), aprovando  a minuta ora anexada no evento SEI
nº 1021643, submeto o feito à superior consideração de Vossa
Excelência, com vistas a sugerir a abertura da fase externa do
presente certame, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de
pessoa jurídica para 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,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 16/03/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1028276 e o código CRC F76A6105.

0006398-24.2021.6.02.8000 1028276v1
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PROCESSO : 0006398-24.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Contratação de pessoa jurídica para prestação continuada de serviço especializado de
suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI.

 

Decisão nº 762 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral em exercício, inserta no evento SEI nº 1028276.

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 GLOBAL, objetivando a contratação de pessoa jurídica para
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, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação
deste Tribunal e conforme as especificações e condições constantes
no Termo de Referência (1017211) e seus Anexos, aprovado pelo
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação (1028112).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 1018378, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer AJ-DG nº 254/2022 (1026423) e demais medidas
de sua alçada.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/03/2022, às 13:22, 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
1029328 e o código CRC 16A7CFEE.

0006398-24.2021.6.02.8000 1029328v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.
À SLC, para divulgar o aviso da licitação e demais

medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/03/2022, às 16:16, 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
1030482 e o código CRC B5DFD9AC.

0006398-24.2021.6.02.8000 1030482v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2022.
À SEIC,
Solicitando a indicação do CATSER.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 21/03/2022, às 15:05, 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
1031027 e o código CRC 12C782B2.

0006398-24.2021.6.02.8000 1031027v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2022.
À SLC,
 
Em atenção ao Despacho SLC (1031027), indicamos

o CATSER 27090 - OUTROS SERVICOS PARA A
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
COMUNICACAO (TIC).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 21/03/2022, 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
1031056 e o código CRC 24B2D6EB.
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PODER JUDICIÁRIO
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PPREGÃOREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO  Nº 17/Nº 17/20222022

PROCESSO Nº: 0006398-24.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 05 de abril de 2022
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br

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

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015
e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores
alterações,  em  consonância  com  o  que  faculta  o  art.  191  da  Lei  nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar
nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o  Decreto nº 8.184/2014,  a
Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na
seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF –
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas
no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1- DO OBJETO E DA VISTORIA 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a 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, conforme especificações
descritas no Anexo I deste edital.

1.2.  As empresas interessadas em participar do certame poderão realizar
vistoria nas dependências da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para
verificar  as  condições  de  prestação  dos  serviços,  tomar  conhecimento  de
peculiaridades relacionadas ao fornecimento e avaliar o grau de complexidade
das tarefas a serem desenvolvidas.

1.3.      A vistoria poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes da
data prevista para a abertura da licitação, não sendo admitida, em hipótese algu-
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ma, qualquer alegação de desconhecimento, total ou parcial, dos serviços a se-
rem prestados, suas peculiaridades e complexidade, após a licitação.

1.4. A Declaração de Vistoria deverá estar devidamente assinada, tanto pelo
representante do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como pelo Responsável
Técnico da empresa.

1.5. A licitante poderá agendar a vistoria junto ao TRE/AL por meio do telefone
(0XX82) 2122-7753 das 13h00 às 17h00, junto à Coordenadoria de Infraestrutura
de TI.

1.6. Na vistoria a licitante poderá efetuar medições para subsidiar a elabora-
ção de suas propostas e eliminar possíveis omissões, falhas ou incompatibilidade
das especificações constantes do edital.

1.7. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, junto
com a documentação de habilitação, declaração de que tem conhecimento da
complexidade, dos aspectos relativos aos serviços e demais informações neces-
sárias para a execução do objeto da licitação responsabilizando-se pela ocorrên-
cia de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de
instalação.

2 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO REAJUSTE

2.1. O período de vigência do Contrato de Prestação de Serviço deverá ser
de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme
art. 57, inciso II da Lei 8.666/1993. 

2.2. O  contrato  poderá  ser  reajustado,  visando  à  adequação  aos  novos
preços de mercado e à variação efetiva dos insumos e materiais aplicados na
prestação dos serviços, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a
contar  da  data  de  apresentação  da  proposta  ou  do  orçamento  a  que  essa
proposta  se  referir,  ou  da  data  do  último  reajuste,  aplicando-se  o  Índice  de
Custos  de  Tecnologia  da  Informação  (ICTI)  calculado  pelo  Instituto  Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) ou, na insubsistência deste, por outro índice que vier
a substituí-lo. 

2.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial para reajustamento do contrato. 

2.4. A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços até a
data da prorrogação contratual subsequente.

3 – DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
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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 Comple-
mentar 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 pro-
cesso 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 magis-
trados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrati-
vas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assesso-
ramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierár-
quica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada
pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como  condição  para  participação  no  Pregão,  a  licitante  assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a propos-
ta 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 insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabili-
tado 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 per-
mite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Fede-
ral, 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 téc-
nica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efe-
tuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, exclu-
ída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promoto-
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ra 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 ca-
dastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela in-
formação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos re-
gistros 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, concomi-
tantemente 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 do-
cumentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fis-
cal 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 du-
rante 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 en-
tre 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.
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6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no siste-
ma eletrônico, dos seguintes campos:

a)  Valor global do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifi-
cação constante no Anexo I. 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contrata-
da.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encar-
gos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear  qualquer alteração,  sob alegação de erro,  omissão ou qualquer outro
pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60  (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação. 

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sis-
tema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado
por um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas
de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas
da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumpri-
mento 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. 
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7.1. A  abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 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 ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR TOTAL dos serviços,
considerando o quantitativo estimado de 7.724 UST (Unidades de Serviço
Técnico).

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 inferi-
or 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 mi-
nutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente
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dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, ale-
atoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recep-
ção 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 minu-
tos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema or-
denará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabeleci-
da nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os de-
mais 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, admi-
tir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de
lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informa-
dos, 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 compe-
titiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepção dos lances. 
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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 Pre-
goeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19.     O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme
definido neste Edital e seus anexos. 

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

7.21. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação au-
tomática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamen-
tada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de peque-
no porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da me-
lhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira co-
locada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encami-
nhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens  anteriores,  será  realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais
(não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de dis-
puta aberto e fechado.
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7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-
se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

1.1.1. no país;

1.1.2. por empresas brasileiras; 

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País;

1.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de car-
gos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade pre-
vistas na legislação.

7.28.Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema ele-
trônico dentre as propostas empatadas. 

7.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apre-
sentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negoci-
ação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.29.1. A  negociação  será  realizada  por  meio  do  sistema,  podendo  ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após
a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos com-
plementares,  quando necessários  à confirmação daqueles  exigidos neste
Edital e já apresentados. 

7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

7.31. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, defini-
dos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferên-
cia previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5°
e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

7.31.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação,
nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como micro-
empresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de pre-
ferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercí-
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cio desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma
situação.

7.32. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta
de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema
automaticamente  indicará  as  propostas  de  produtos  manufaturados  nacionais
que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo
Pregoeiro.

7.32.1.  Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem
de preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classi-
ficada 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. 

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.     O preço  máximo  fixado  para  os  serviços  é R$  907.801,72
(novecentos e sete mil,  oitocentos e um reais e setenta e dois centavos),
que, 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,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para afe-
rir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas
ou os indícios que fundamentam a suspeita.
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8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realiza-
ção de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública so-
mente 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 com-
plementar,  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. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, desta-
cam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de ou-
tras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema ele-
trônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro,  no  prazo  de  2  (duas)  horas,  a  partir  da  solicitação,  os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classifi-
cação.

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 subse-
quente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, con-
forme disposto no item 8.29.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verifi-
cará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitan-
te 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 contra-
tação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da Uni-
ão (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 im-
probidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências  Impeditivas  Indiretas,  o  gestor  diligenciará  para  verificar  se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrên-
cias Impeditivas Indiretas.

9.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societá-
rios, 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 inabilita-
do, 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 pro-
posta 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 rela-
ção à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação eco-
nômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Norma-
tiva 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 constan-
tes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão públi-
ca, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respecti-
va documentação atualizada.
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9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do lici-
tante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certi-
dões  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 re-
quisitos  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 di-
ferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome
da filial,  exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovada-
mente, 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 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital,  a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de docu-
mento comprobatório de seus administradores;
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-
ção 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: de-
creto de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de to-
das 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 apresenta-
ção 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 ad-
ministrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Porta-
ria 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 negati-
va, 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 municipal, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitan-
te, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda 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
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comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente al-
guma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresen-
tar 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, apli-
cando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decre-
to nº 8.538, de 2015.

9.10.2.3.  O licitante enquadrado como microempreendedor indivi-
dual 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.

9.10.2.4.  A existência de restrição relativamente à regularidade fis-
cal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como micro-
empresa 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 imedi-
atamente 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 convo-
cada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorroga-
do por igual período, a critério da administração pública, quando re-
querida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto
no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem preju-
ízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convoca-
ção dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na
ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restri-
ção na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo
prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os do-
cumentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
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9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habili-
tação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos,
ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que
estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os
requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exi-
gências do item em que venceu às do item em que estiver concor-
rendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos
de  habilitação,  a  inabilitação  recairá  sobre  o(s)  item(ns)  de
menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a ha-
bilitação do licitante nos remanescentes.

9.10.3. Qualificação Técnica:

9.10.3.1.  Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o
licitante executa ou executou a prestação de serviços técnicos de
Suporte Remoto e Presencial, de 1º e 2º Níveis, aos Usuários de
Tecnologia da Informação (TI).

9.10.3.1.1. Capacidade  técnica  de  prestação  de  serviço
em  um  período  ininterrupto  de  um  ano,  de  atendimento
remoto  e  suporte  técnico,  nas  modalidades  remota  (web  e
telefônico)  e  presencial  num ambiente  de  pelo  menos  200
(duzentas)  estações  de  trabalho,  com  no  mínimo  200
(duzentos) usuários de TIC. 

9.10.3.1.2. Capacidade técnica de suporte, em um período
ininterrupto  de  um  ano,  ao  Sistema  Operacional  Microsoft
Windows  10,  Suites  de  Escritório  e  Soluções  de
Videoconferência. 

9.10.3.1.4. Capacidade de gerenciamento de atendimento,
em um período ininterrupto de um ano, utilizando software de
gerenciamento  de  acesso  remoto  e  solução  de  “Base  de
Conhecimento”, com quantidade de registros/eventos igual ou
superior a 500 (quinhentos) por mês.

9.10.3.2. No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a empresa
que  está  fornecendo  o  atestado,  o  responsável  pelo  setor
encarregado do objeto em questão, inclusive telefones de contato,
e a especificação dos serviços executados. 
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9.10.3.3. Para  a  comprovação  do  período  mínimo,  será
admitido o somatório de atestados (mas os períodos concomitantes
serão computados uma única vez). 

9.10.3.4.  Somente  será  aceito  atestado  expedido  após  a
conclusão  do  contrato,  ou  se  decorrido,  no  mínimo,  um ano  do
início  de  sua  execução,  exceto  se  houver  sido firmado para ser
executado em prazo inferior. 

9.10.3.5. Os  atestados  apresentados  deverão  referir-se  a
serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou
secundária especificadas no contrato social vigente da licitante.

9.10.3.6. O licitante deverá disponibilizar todas as informações
necessárias  à  comprovação  da  legitimidade  dos  atestados
solicitados,  apresentando,  dentre  outros  documentos,  cópia  do
contrato  que  deu  suporte  à  contratação,  endereço  atual  da
contratante e local em que foram prestados os serviços.

9.10.3.7. A  comprovação  do  vínculo  de  trabalho  dos
profissionais indicados com a licitante deverá ser efetuada quando
da assinatura do contrato com o TRE/AL.

9.10.4. Qualificação econômico-financeira:

a) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expe-
dida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimoni-
al, expedida no domicílio da pessoa física há menos de 90 (noventa dias) da
data de abertura do certame; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa si-
tuação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios,  podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta
que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado
pela unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço patri-
monial  e  demonstrações  contábeis  referentes  ao último exercício  social,
comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Sol-
vência Geral – SG superiores a 1 (um).

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edi-
tal, 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 encami-
nhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no siste-
ma eletrônico e deverá:

b) ser redigida em línua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assi-
nada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante ven-
cedor, para fins de pagamento;

d) conter a descrição do item ofertado;

e) conter os preços unitário e total dos serviços.

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 san-
ção à Contratada, se for o caso.

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

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da
Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os va-
lores 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 documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

1.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for
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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 tempestivida-
de 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, fican-
do os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresenta-
rem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,  em outros três dias,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes as-
segurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus in-
teresses.

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 inte-
ressados, 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 anterio-
res 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 li-
citante 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 procedimen-
tos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
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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 licitató-
rio.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com
os dados  contidos  no SICAF,  sendo responsabilidade do licitante  manter
seus dados cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

14.1. Até  03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá  ao  Pregoeiro,  auxiliado  pelos  responsáveis  pela  elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a re-
alização 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 de-
signada 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.
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14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os pra-
zos 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 licita-
ção.

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 Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazo de disponibilização dos serviços em conformidade com este edital.

15.2. Homologada  a  licitação,  a  Administração  convocará,  por  escrito,  o
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato.

15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal
da empresa vencedora do certame.

15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 16.2,
implicará  a  decadência  do  direito  à  contratação.  Neste  caso,  o  adjudicatário
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total
da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e
danos.

15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas
condições de habilitação.

15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a
Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato
da  contratação,  será  convocado  outro  licitante,  observada  a  ordem  de
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.

15.7. O  prazo  estipulado  no  item  15.2  poderá  ser  prorrogado,  a  pedido
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por
igual período.

15.8. Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora.

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

16.1.     O recebimento dos serviços deve ser iniciado no 1º dia útil posterior à
data de encerramento dos serviços, de acordo com as disposições contidas no
subitem 7.2 do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 
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17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

17.1. A  CONTRATADA  ficará  sujeita  às  penalidades  previstas  nas  Leis  nº
10.520/2002 e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas
ou condições do presente edital.

17.2. Conforme o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, na hipótese de a
CONTRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a
documentação  exigida  para  o  certame  ou  apresentar  documentação  falsa,
ensejar  o retardamento da execução do objeto da presente contratação,  não
mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  deste  contrato/objeto,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,  ficará  impedida de
licitar e contratar com a União e, se for o caso, será descredenciada no SICAF,
pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  neste
contrato, e no Edital e das demais cominações legais.

17.3. Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução incompleta ou
em desconformidade com as  condições  avençadas,  poderão  ser  aplicadas  as
seguintes penalidades, resguardados os procedimentos legais pertinentes, sem
prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores dessa seção:

a) Advertência;

b) Multa nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de penalidades
do Termo de Referência (Anexo I):

b.1) Multa moratória de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia de
atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias, situação
que poderá caracterizar inexecução parcial do contrato;

b.2) Multa de até 20% do valor  global do contrato,  pela caracterização de
inexecução parcial do objeto contratado; 

b.2.1)  Após  o  20º  dia  de  atraso,  os  serviços  poderão,  a  critério  do
CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do
Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento; 

b.3) Multa de até 30% do valor  global do contrato,  pela caracterização de
inexecução total do objeto contratado;

c) Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos; e 

d) Declaração  de  inidoneidade para  licitar  ou  contratar  com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir  a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base na alínea anterior. 
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17.4. No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco)
dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será
descontada  da  garantia  prestada  ou  dos  pagamentos  a  que  fizer  jus  a
CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87
da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao
mês.

17.5. Os  atos  administrativos  de  aplicação  das  sanções  previstas  nos
incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº
10.520/02, bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.

17.6. De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as
sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA
ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei: 

17.6.1.  Tenham sofrido  condenação definitiva  por  praticarem,  por  meios
dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; 

17.6.2. Tenham praticado atos  ilícitos  visando a frustrar  os  objetivos  da
licitação;

17.6.3.  Demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

17.7. Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, da
Lei n.º  8.666/93,  exceto para aquela definida no inciso IV,  caberá recurso no
prazo de 05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato. 

17.8. No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art.
87, da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente
do Tribunal  Regional  Eleitoral  de Alagoas,  no prazo  de 10 (dez)  dias  úteis  a
contar da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação.

17.9. Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item
anterior,  serão  informados  o  nome e  a  lotação  da  autoridade  que  aplicou  a
sanção, bem como daquela competente para decidir sobre o recurso.

17.10. O recurso e  o  pedido de  reconsideração deverão  ser  entregues,
mediante recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado na Avenida
Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, nos dias úteis,
durante o horário normal de expediente deste Regional. 

17.11. As penalidades previstas neste Edital são independentes entre si,
podendo ser  aplicadas isoladas ou,  no caso de multa,  cumulativamente,  sem
prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei
8.666/93).
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17.12. No  item  15.2  (Tabela  de  Penalidades)  do  Anexo  I  (Termo  de
Referência)  deste  Edital,  constam  outras  disposições  sobre  a  aplicação  das
sanções administrativas, tais como, o percentual máximo para as infrações, os
níveis  de gravidade,  e  a  discriminação  das infrações  e  seus  correspondentes
níveis.

18 - DO PAGAMENTO.

18.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente
executados, em até 10 dias úteis, contados a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela, caso não exista outra pendência que impeça o
pagamento.

18.2. Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº 9.317/96),
será obrigada a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na
forma do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em
duas vias, assinadas pelo seu representante legal.

18.3. O pagamento será feito por meio de depósito na conta-corrente da
CONTRATADA, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva
fatura  ou  nota  fiscal  do  fornecimento,  acompanhada  do  atesto  do  Fiscal  do
Contrato.

18.4. Para  execução  do  pagamento  de  que  trata  a  presente  Cláusula,  a
CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, até o dia 25 de cada mês, emitida
em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com descrição completa dos
serviços executados, indicação do número do contrato e da nota de empenho
correspondente,  além  de  indicação  dos  seus  dados  bancários,  além  de
necessária juntada do Relatório Mensal de Atividades.

18.5. Sobre  o  valor  da  Nota  Fiscal,  o  CONTRATANTE  fará  as  retenções
devidas  ao  INSS  e  as  dos  impostos  e  contribuições  previstas  na  Instrução
Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012.

18.6. A  CONTRATADA  deverá,  ainda,  junto  com  a  Nota  Fiscal/Fatura,
apresentar os documentos comprobatórios de regularidade fiscal e trabalhista,
exigidos no Edital de Licitação.

18.7. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

18.8. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.9. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

18.10. 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:
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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%

18.11. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto penden-
te de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos
de qualquer natureza.

18.12. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento
se, no momento da aceitação, os serviços prestados não estiverem em perfeitas
condições e em conformidade com as especificações estipuladas.

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 2022, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza
da Despesa nº 33.90.40.21.

19.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias respectivas,  sendo  indicados  por  meio  de
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

20.1. São obrigações do contratante as constantes do Anexo IV.

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

21.1. São obrigações da contratada as constantes do Anexo IV.

22 – DA GARANTIA 

22.1. A  CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura
do Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento)  do valor  do Contrato,  que  será  liberada  de  acordo  com as  condições
previstas neste termo de referência, cabendo-lhe optar dentre as modalidades:
caução em dinheiro, títulos de dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária,
conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as
obrigações contratuais.
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22.2. A  inobservância  do prazo  fixado  para  apresentação  da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

22.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666,
de 1993.

22.4. A validade da garantia,  qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverá abranger um período de mais 1 (um) mês após o término da vigência
contratual.

22.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;

c) multas  moratórias  e  punitivas  aplicadas  pelo  CONTRATANTE  à
CONTRATADA; 

d) obrigações trabalhistas,  fiscais e previdenciárias  de qualquer natureza,
não adimplidas pela contratada;’

22.6. A  garantia  em  dinheiro  deverá  ser  efetuada  na  Caixa  Econômica
Federal  em  conta  específica  com  correção  monetária,  em  favor  do
CONTRATANTE.

22.7. A  modalidade  seguro-garantia  somente  será  aceita  se  contemplar
todos os eventos indicados acima

22.8. No caso de alteração do valor  do contrato,  ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

22.9. Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado  total  ou  parcialmente  em
pagamento  de  qualquer  obrigação,  a  CONTRATADA  obriga-se  a  fazer  a
respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data
em que for notificada.

22.10. O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou
mais das seguintes hipóteses:

a) caso fortuito ou força maior; 
b) alteração,  sem  prévia  anuência  da  seguradora  ou  do  fiador,  das

obrigações contratuais; 
c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos

ou fatos praticados pelo CONTRATANTE; 
d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.
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22.11. Não  serão  aceitas  garantias  que  incluam  outras  isenções  de
responsabilidade que não as previstas neste item.

22.12.  Será considerada extinta a garantia:

a) com  a  devolução  da  apólice,  carta  fiança  ou  autorização  para  o
levantamento  de  importâncias  depositadas  em  dinheiro  a  título  de
garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
contrato; 

b) no prazo de um mês após o término da vigência, caso o CONTRATANTE
não comunique a ocorrência de sinistros.

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

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

23.2.        Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.3.      No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica,  mediante despacho fundamentado,  registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.

23.4. A homologação  do resultado desta licitação não implicará  direito à
contratação.

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprome-
tam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segu-
rança da contratação. 

23.6.        Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo lici-
tatório.

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, ex-
cluir-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.
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23.8.         O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, ob-
servados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9.      Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente  
que     impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida  
para     o     primeiro     dia     útil     subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.

23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade,  nº 377,  6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

23.12.     Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

23.13.     O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser
retirado  em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Catálogo de Serviços;
ANEXO I-B – Softwares;
ANEXO I-C – Lista de Sistemas;
ANEXO I-D – Termo de Confidencialidade;
ANEXO I-E – Termo de Vistoria;
ANEXO I-F – Planilha de Formação de Preço;
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão);
ANEXO III - Modelo de Declaração Assumindo Ônus;
ANEXO IV – Minuta de Contrato.

23.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, 21 de março de 2022.

Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                                                            ANEXO I

                                        TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO 

Contratação de empresa para a 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, conforme especificações  constantes  do Termo de Referência  e as
condições estabelecidas. 

2 Justificativa 

2.1  Contratação  de  empresa  para  a  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 –, conforme as especificações contidas no presente Termo
de Referência.. 

2.2 No que tange à forma de contratação,  adotou-se,  como unidade de pagamento,  a
Unidade de Serviço Técnico – UST –, unidade de medida criada para mensurar o custo de
execução de uma atividade, por um técnico capacitado, baseando-se no tempo gasto e na
complexidade para realização da atividade.

2.3 A escolha dessa unidade de medida teve como fundamentos: a aplicação das melhores
práticas  de  mercado,  a  garantia  da  transparência  na  contratação  e  na  execução  das
atividades, e o foco na produtividade e na qualidade dos serviços prestados. A adoção
dessa métrica também teve como objetivo, em termos práticos, a contratação de prestação
de serviços que fossem pagos de acordo com as necessidades do Tribunal.. 

2.4 A escolha da métrica supracitada reforçou-se, ainda, pelo teor do Acórdão 2.471/2008
– Plenário  TCU,  que  orienta  sobre  a  Terceirização  de  Tecnologia  da  Informação  na
Administração  Pública  Federal,  ressaltando  que  a  contratação  do  tipo  de  objeto
pretendido não pode ser  caracterizada  exclusivamente  como fornecimento  de mão de
obra, devendo ser considerada unicamente a prestação de serviços. 

2.5 Ainda para aquela contratação, como forma de quantificar o número de USTs que se
pretendia contratar, a STI, com base no trabalho de mapeamento de processos conduzido
pelo órgão e boas práticas adotadas em outros Órgãos da Administração Pública Federal,
estabeleceu lista de serviços, cujo detalhamento levou à obtenção do número estimado de
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unidades  necessárias  para  cumprimento  do  objetivo  proposto  por  esta  contratação.
Inicialmente, para a implantação do serviço, estimou-se o quantitativo de 13.920 USTs.
Todavia, com a nova realidade de cotações de mercado (evento 1015385) e orçamentária
para o exercício 2022(evento 1016972), da instrução dos autos do Procedimento SEI nº
0006398-24.2021.6.02.8000 este  quantitativo  foi  revisado  e  limitado,  para  os  fins  da
contratação,  em  7.724  USTs  para  realização  dos  atendimentos  aos  chamados,  dos
atendimentos às Sessões do Plenário do TRE/AL e solicitações de serviço que a equipe
técnica  da  STI  determinasse  como  necessárias  para  acelerar  a  implantação  ou  bom
funcionamento de outros serviços. 

2.6 Neste contexto, tomou-se por referência a execução de serviços similares do Contrato
TSE  nº  16/2015  –  Infraestrutura,  no  recorte  Alagoas,  até  que  haja  tempo  para  o
amadurecimento  dos  trabalhos  desenvolvidos  pela  unidade,  com  consequente
aprimoramento de processos, padrões de trabalho e políticas internas.

2.7 Dos Serviços 

2.7.1 O objeto pretendido consiste na contratação de prestação continuada de serviço de
suporte técnico especializado de TI ao usuário do TRE/AL mediante o uso de Unidade de
Serviço Técnico – UST – como métrica de aferição e faturamento dos serviços prestados,
gerando contrato com empenho estimativo a ser consumido mediante demanda. 

2.7.2  O  serviço  será  realizado  mediante  a  abertura  de  Ordens  de  Serviço  faturadas
mensalmente. 

2.7.3 O SERVIÇO é composto de TAREFAS de suporte técnico que compõem as rotinas
do Serviço de Atendimento ao Usuário. 

2.7.4 Cada TAREFA, por sua vez, possui um custo medido em UST, sendo aplicado para
cada um dos tipos de tarefas de suporte de 1º e 2º níveis, conforme os valores estipulados
por cada tarefa listadas abaixo: 

Tarefa Quantidade 
de USTs

Registro Registro e classificação de chamados 1

Requisição de 
Serviço

Atendimento de requisição de serviço de pri-
oridade normal

2

Atendimento de requisição de serviço de pri-
oridade alta

4

Problema ou
Incidente

Resolução de incidente de prioridade baixa 2
Resolução de incidente de prioridade média 3
Resolução de incidente de prioridade alta 4
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Evento

Assistência a evento de duração de até meio 
período

4

Assistência a evento de duração em período 
integral

8

Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL 8

2.7.5. Para os fins de entendimento do item anterior, evento de até meioperíodo são

aqueles com duração não superior a 04 (quatro) horas; eventos de duração em período in-

tegral são eventos com duração de até 10 (dez) horas, já contabilizado o horário dedicado

ao intervalo intra-jornada.

2. Dos Papéis
2.7.6. 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 responsabi-

liza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos

termos do Art. 67, da Lei nº 8.666/93;

2.7.7. Preposto:  representante  da  CONTRATADA  perante  o

TRE/AL, com indica- ção formal, incumbido de receber, dili-

genciar, encaminhar e responder as principais questões legais

e administrativas referentes ao andamento contratual, além de

aten- der as recomendações do Gestor na execução do contra-

to;

2.7.8. 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;

2.7.9. Usuários: São todas as pessoas que trabalham no Tribu-

nal e todo cidadão que solicitar um apoio para um serviço dis-
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ponibilizado no Catálogo de Serviços ou informar falha, inci-

dente ou problema em um serviço ou equipamento administra-

do pela STI;

2.7.10. Usuários Preferenciais: São os usuários que requerem

maior atenção no tempo de respostas as requisições de serviço,

incidentes e problemas. São eles: 

2.7.10.1 Presidente, Vice-Presidente e Corregedor; 

2.7.10.2 Membros do Pleno; 

2.7.10.3 Diretor-Geral; 

2.7.10.4 Secretários.

2.8. Das Equipes de Suporte Técnico

2.8.1 A CONTRATADA deverá dispor de Equipes de Suporte Técnico
capacitadas a atender as demandas e atividades previstas pelos processos
de:  Gerenciamento  de  Incidentes,  Gerenciamento  de  Problemas,
Cumprimento  de  Requisições  e  Gerenciamento  de  Configuração  de
Ativos e Serviços.

2.8.2. As equipes de suporte deverão ser categorizadas da seguinte for-
ma:

2.8.2.1. Equipe de Suporte de 1° Nível

2.8.2.1.1  Responsável  direto  pelo  recebimento  de  de-

mandas por meio dos canais de atendimento e primeiro

nível de suporte ao usuário de TI do TRE/AL. Caso ne-

cessário, estes profissionais poderão realizar atividades

de atendimento a requisições e resolução de incidentes e

problemas,  independentemente  de  sua  complexidade,

desde  que  suportadas  por  roteiros/scripts  contidos  na

base de conhecimento.

2.8.2.1.2  Dada a complexidade da atividade, o profissio-

nal atuando nesta equipe deve ter experiência mínima de
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01 (um) ano de atuação na área de atendimento a usuá-

rios de TIC, na atividade de “Help Desk de TI” ou de

“suporte técnico de TI” ou função com nomenclatura si-

milar; Ensino Superior completo..

2.8.2.2.  Equipe de Suporte de 2° Nível

2.8.2.2.1. Responsável direta por atuar como segundo ní-

vel de suporte ao usuário de TI do TRE/AL, sendo capaz

de realizar atividades de maior complexidade. Deverá es-

tar apta a dar suporte a todos os itens do Catálogo de Ser-

viços,  sendo capaz  de  atender  presencialmente  tanto  o

usuário comum quanto o usuário preferencial  do TRE/

AL, demonstrando proficiência técnica e habilidades de

comunicação oral e escrita em língua portuguesa.

2.8.2.2.2. Dada a maior complexidade da atividade, o

profissional  atuando  nesta  equipe  deve  ter  experiência

mínima de 2 (dois) anos de atuação na área de atendi-

mento aos usuários de TIC, ou na atividade de “suporte

técnico de TI”, ou função com nomenclatura similar; En-

sino Superior completo.

2.8.2.2.3. Os  profissionais  destinados  ao  Suporte  de  2º
Nível  devem  ter  certificação  ou  participação  em
treinamentos  com  carga  horária  mínima  de  20h,  para
comprovação de adequação técnica nas respectivas áreas
de atuação.

2.8 Da Central de Serviços (Service Desk)

2.9.1  Com  base  no  conjunto  de  boas  práticas,  o

CONTRATANTE busca atender às necessidades de negócio do

órgão pelo aumento da qualidade dos seus serviços de TI que

serão baseados na Central de Serviços e nos Acordos de Níveis

de Serviços (ANS ou SLA).
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2.9.2. O propósito da Central de Serviços (Service Desk) é ser o

único ponto de contato entre os usuários e os serviços prestados

pela TI do CONTRATANTE. Por meio da Central de Serviços

os usuários deverão ser capazes de:

2.9.2.1. Informar a ocorrência de Incidentes;

2.9.2.2. Requisitar  informações  referentes  a  chamados,

sistemas, softwares e serviços prestados pela STI e contidos

no Catálogo de Serviço;

2.9.2.3 Realizar Requisições de Serviços;

2.9.2.4 Requisitar atendimentos relativos a serviços e pro-

cessos associados à Configuração, Incidentes e Problemas

que a Secretaria de TI realiza, sendo que:

2.9.2.4.1 Gerenciamento de Incidentes – é o proces-

so responsável em tratar das interrupções não plane-

jadas, da redução da qualidade de um serviço de TI e

falhas em itens de configuração;

2.9.2.4.2  Gerenciamento de Problemas – é o pro-

cesso  responsável  pelo  gerenciamento  do  ciclo  de

vida de todos os problemas. Referência: o ITIL –In-

formation Technology Infrastruture Library -- v3 de-

fine “problema” como a causa raiz de um ou mais in-

cidentes.

2.9.2.4.3 Gerenciamento de Configuração – é a ati-

vidade na qual se identifica, controla, registra, audita

e  verifica  os  serviços  e  itens  de  configuração  (IC)

para garantir sua integridade e configurações necessá-

rias para controlar os serviços.

2.10 Dos Requisitos de Infraestrutura para a Central de Serviços
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2.10.2 Os usuários deverão ser capazes de entrar em contato

com a Central de Serviços, pelo menos, por meio dos

seguintes Canais de Comunicação:

2.10.1.1 meio telefônico, por meio de números a serem dispo-

nibilizados pelo TRE/AL;

2.10.1.2  formulário  de  abertura  de  requisições  e  aviso  de

incidentes  e  problemas  disponível  na  ferramenta  de

gerenciamento  de  serviços  de  TI  já  em  produção  no

TRE/AL e em uso pelos usuários dos serviços;

2.10.1.3 chat em ferramenta de comunicação e colabora-

ção institucional ou outros meios que venham a ser disponibili-

zados pelo TRE/AL;

2.10.1.4 E-mail;

2.10.1.5 ChatBot para atendimento a usuários, a ser disponibi-

lizado pela CONTRATADA, com integração com o What-

sApp, com o portal de atendimento já disponibilizado pelo

TRE/AL aos usuários dos serviços de TI e ferramenta de co-

municação e colaboração institucional do TRE/AL.

2.10.2 A CONTRATADA utilizará a ferramenta de gerenciamen-

to de serviços de TI já em produção no TRE/AL e em uso

pelos seus usuários e equipes de TI.

2.10.3 A CONTRATADA será responsável por adaptações, evo-

luções,  atualizações,  integrações  com outras  bases,  siste-

mas e aplicativos, e demais necessidades técnicas, identifi-

cadas  pela  CONTRATADA  ou  pelo  CONTRATANTE,

com vistas a manter a adequação da ferramenta de gerenci-

amento de serviços de TI e de seus respectivos plugins ou

módulos  para  viabilizar  fluentemente  as  atividades  da

Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022 assinado (1031806)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 1126



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CONTRATADA.

2.10.4 A  CONTRATADA deverá obrigatoriamente realizar as se-

guintes atividades em relação a central de serviços:

2.10.4.1 Receber todas as demandas de usuários e da equipe

de TI do CONTRATANTE;

2.10.4.2 Registrar de forma detalhada todos os incidentes e

requisições de serviços oriundos dos usuários, pelos meios

de comunicação suportados pela Central de Serviços;

2.10.4.3 Realizar  a  categorização e priorização das requisi-

ções, incidentes e problemas adequadamente, de acordo com

o Catálogo de Serviços;

2.10.4.4 Envidar esforços para resolver incidentes e requisi-

ções de serviços no primeiro contato com o usuário

e  de  maneira  eficiente,  ou  seja,  no  menor  tempo

possível, identificando com tempestividade a neces-

sidade de escalação do atendimento para outra equi-

pe de suporte técnica mais bem capacitada;

2.10.4.5 Realizar,  quando necessário, a escalação de inci-

dentes e requisições de serviços para as equipes de

suporte adequadas;

2.10.4.6 Manter os usuários informados sobre o progresso

do  atendimento  das  solicitações,  registrando  ade-

quadamente  o andamento  dos  chamados  na  ferra-

menta de gerenciamento de serviços de TI, ou seja,

documentando  as  informações  solicitadas  e  regis-

trando as informações fornecidas, e retornando liga-

ção ao usuário, quando exigido ou necessário, para

informar sobre o atendimento da requisição ou reso-

lução do problema ou incidente, conforme procedi-
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mentos a serem definidos pelo TRE/AL.

2.10.4.7 Realizar o fechamento de todos os incidentes re-

solvidos, requisições de serviços e outros chamados.

2.10.5 A  CONTRATADA  se compromete  a  disponibilizar,  até o

fim da  execução  do  Plano  de  Inserção,  esses  requisitos

dentro de prazo acordado para início da prestação dos ser-

viços contratados.

2.11 Dos Cumprimentos de Requisição

2.11.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá:

2.11.1.1 Disponibilizar aos usuários informações sobre to-

dos os serviços que estão disponíveis, assim como os pro-

cedimentos necessários para solicitar tais serviços;

2.11.1.2 Fornecer aos usuários um canal pelo qual possam

solicitar e receber serviços padronizados, através de pro-

cessos de autorização e qualificação predefinidos;

2.11.1.3 Realizar todas as requisições de serviço de acor-

do  com  os  processos  definidos  pelo  CONTRATANTE,

prevendo:

2.11.1.3.1 Possibilitar que todas as requisições sejam

registradas, controladas, coordenadas, promovidas e que

todo seu ciclo de vida seja realizado através de ferramen-

ta de gerenciamento de serviços de TI;

2.11.1.3.2     Realizar a análise dos meses anteriores das

requisições de serviço para que se tenha uma estimativa

mais precisa para que o CONTRATANTE possa realizar

a  ordem de  serviço  das  tarefas  que  serão  autorizadas

previamente;
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2.11.1.3.3 Possibilitar o rastreamento de uma requi-

sição através do seu status;

2.11.1.3.4 Utilizar os critérios previamente definidos

e acordados com o  CONTRATANTE  na

determinação das suas prioridades;

2.11.1.3.5 Possibilitar que os usuários possam reali-

zar  requisições  de  serviços  predefinidos

através de quaisquer dos canais de comu-

nicação definidos.

2.11.1.4 Todos  os  serviços  previamente  disponibilizados

em portal deverão ter sua descrição detalhada e o tempo es-

timado necessário para conclusão do seu atendimento.

2.11.1.5 Utilizar  um Modelo  de  Requisição  de  Serviços

definido e acordado com o CONTRATANTE, que deve con-

ter no mínimo as seguintes informações:

2.11.1.5.1 Número de referência único;

2.11.1.5.2 Categorização da requisição;

2.11.1.5.3 Urgência da requisição;

2.11.1.5.4 Impacto da requisição;

2.11.1.5.5 Priorização da requisição;

2.11.1.5.6 Dia e hora de registro;

2.11.1.5.7 Identificação da pessoa ou equipe de su-

porte técnico que realizou a requisição;

2.11.1.5.8 Identificação  do  canal  de  comunicação

utilizado na notificação do incidente (portal

de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem

eletrônica em ferramenta de comunicação e

colaboração do TRE/ AL, etc.);
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2.11.1.5.9  Identificação  do  canal  de  comunicação

utilizado na notificação do incidente (portal

de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem

eletrônica em ferramenta de comunicação e

colaboração do TRE/ AL, etc.);

2.11.1.5.10 Nome, departamento, telefone e localida-

de do usuário solicitante;

2.11.1.5.11 Descrição da requisição; 

2.11.1.5.12 Status da requisição;

2.11.1.5.13 Item de Configuração (IC) relacionado;

2.11.1.5.14Pessoa ou equipe de suporte técnico para o 

qual a requisição foi alocada;

2.11.1.5.15Registro das atividades realizadas para aten-

der a requisição e quando ocorreram;

2.11.1.5.16 Data e hora da conclusão; 

2.11.1.5.17 Data e hora de encerramento.

2.11.1.6 Utilizar, em todas as atividades inerentes a uma requi-

sição, o Catálogo de Serviços;

2.11.1.7 Utilizar  de  forma  adequada  o  SLA  definido  pelo

CONTRATANTE  para  atender  uma  requisição.  Ambos,

CONTRATANTE e CONTRATADA, poderão solicitar a re-

visão dos requisitos, das tarefas e dos prazos para o cumpri-

mento de uma requisição, caso algum dos eventos a seguir

venha a ocorrer:

2.11.1.7.1 Aumento  ou  redução  dos  Itens  de

Configuração  associados  aos  servi-

ços de TI envolvidos na requisição;

2.11.1.7.2 Inserção, alteração ou remoção de
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alguma tecnologia utilizada pelos serviços de TI

envolvidos na requisição.

2.11.1.8 Todos os serviços solicitados e que não estejam previ-

amente contidos no Catálogo de Serviços deverão ser sub-

metidos ao Processo de Mudança para devida adequação do

Catálogo.

2.12 Do Gerenciamento de Incidentes
2.12.1 A CONTRATADA deverá envidar esforços para

que, no caso da ocorrência de um Incidente, os servi-

ços possam ser restabelecidos a sua operação normal o

mais rápido possível, minimizando o impacto ao ne-

gócio e garantindo que os Acordos de Níveis de Servi-

ço (ANS) sejam mantidos.

2.12.2 A CONTRATADA deverá realizar a priorização de

Incidentes de forma que esteja alinhada com as neces-

sidades de negócio, que devem ser previamente apon-

ta- das pelo CONTRATANTE.

2.12.3 A CONTRATADA deverá registrar todos os inci-

dentes, independentemente do meio pelo qual este foi

detectado ou registrado.

2.12.4 A  CONTRATADA  deverá  garantir  a  capacitação

adequada das Equipes Técnicas de Suporte para que

estas possam, através de atividades proativas e sempre

que possível, identificar, informar e registrar inciden-

tes  antes  mesmo  que  estes  sejam  percebidos  pelos

usuários.

2.12.5 A  CONTRATADA  deverá  prover  mecanismo no

processo  de  Gerenciamento  de  Incidentes  de  forma

que seja possível, a critério do CONTRATANTE, de-
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terminar  quais serão as pessoas notificadas  na ocor-

rência de determinados tipos de incidentes.

2.12.6 A CONTRATADA deverá garantir que todo o pro-

cessamento e manipulação de Incidentes esteja alinha-

do com os critérios de urgência e disponibilidade defi-

nidos no Catálogo de Serviços.

2.12.7 Garantir que todos os incidentes sejam armazena-

dos e gerenciados por meio da ferramenta de gerencia-

mento de serviços de TI.

2.12.8 Utilizar  modelo  padronizado  de  classificação  de

incidentes que seja consistente e de fácil entendimento

com a tabela de Classificação de prioridade dos Inci-

dentes e o Catálogo de Serviço.

2.12.9 Possibilitar que a base de dados de incidentes seja

auditada  a  qualquer  tempo  e  sem  aviso  prévio  do

CONTRATANTE, a fim de verificar se os registros de

incidentes estão categorizados de forma correta.

2.12.10  Garantir que todos os incidentes sejam
classificados de acordo com os critérios de priorização
e escalação definidos no Catálogo de Serviços.

2.12.11 Utilizar um Modelo de Incidente que defi-

na previamente quais os passos de-  vem ser seguidos

na manipulação de Incidentes e ter no mínimo as se-

guintes informações:

2.12.11.1 Número de referência único;

2.12.11.2 Categorização do Incidente;

2.12.11.3 Urgência do Incidente;

2.12.11.4 Impacto do Incidente;

2.12.11.5 Priorização do Incidente – Deverá 
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ser automática levando em conta a urgência e im-

pacto do incidente;

2.12.11.6 Dia e hora de registro;

2.12.11.7 Identificação da pessoa ou Equipe

de Suporte Técnico que registrou o incidente;

2.12.11.8 Identificação do canal de comunica-

ção utilizado na notificação do  incidente (portal

de atendimento, e-mail, ChatBot, mensagem ele-

trônica em ferramenta de comunicação e colabo-

ração do TRE/AL, etc.);

2.12.11.9 Nome, Departamento,  Telefone  e localidade
do usuário solicitante;

2.12.11.10 Descrição dos Sintomas;

2.12.11.11 Status do Incidente (Aberto, Em Andamen-
to, Encerrado, etc);

2.12.11.12 IC(s) relacionado;

2.12.11.13 Pessoa  ou  Equipe  Técnica  de  Su-

porte para o qual o Incidente foi alocado;

2.12.11.14 Registro  das  Atividades  realizadas

para resolver o incidente e quando ocorreram.

2.12.12 Realizar a categorização de todos os inci-

dentes de forma adequada, a fim de garantir uma sólida

avaliação de tendência. As categorizações deverão con-

ter, pelo menos, as seguintes informações:

2.12.12.1 Localidade Impactada;

2.12.12.2 Serviço Impactado;

2.12.12.3 Sistema Impactado;

2.12.12.4Aplicação Impactada;

2.12.13 Possibilitar que todos os incidentes possam
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ser rastreados através de seu ciclo de vida, garantindo o

conhecimento do status atual do incidente, que minima-

mente poderá ser:

2.12.13.1Aberto ou Ativo;

2.12.13.2Em andamento ou Em atendimento;

2.12.13.3Resolvido;

2.12.13.4Encerrado ou Concluído.

2.12.14 Realizar um processo de investigação e di-

agnóstico de incidentes que  contemple minimamente as

seguintes atividades:

2.12.14.1 Busca pelo entendimento exato do

que  está  acontecendo  de  errado  ou  do que

está sendo solicitado pelo usuário;

2.12.14.2 Definir corretamente a ordem cro-
nológica dos eventos;

2.12.14.3 Confirmar a extensão do impacto

do incidente incluindo o tipo e o número de

usuários afetados;

2.12.14.4 Identificar quaisquer outros even-

tos que possam estar relacionados ou eventu-

almente contribuindo para a ocorrência do in-

cidente;

2.12.14.5 Realizar em base de conhecimento,

a busca por ocorrências de incidentes ou pro-

blemas anteriores, que sejam similares ao in-

cidente em questão;

2.12.14.6 Avaliar se o incidente já se encontra

em  Bases  de  Dados  de  Erros  Conhecidos

(BDEC);
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2.12.14.7Possibilitar  a  associação  do  Inci-

dente com Problema, caso seja necessário.

2.12.15 Enviar  todos  os  incidentes  não  resolvidos  à

Equipe de Suporte Técnico da CONTRATA-

DA, que envidará todos os esforços a fim de

atender a demanda do usuário através do tele-

fone.  Caso o incidente necessite ser escalado

para outra equipe, o usuário deverá ser devida-

mente informado desta operação.

2.12.16 Realizar a escalação de Incidentes, a ser reali-

zado através das equipes, de forma que não ul-

trapasse o SLA definido pelo CONTRATAN-

TE;

2.12.17 Possibilitar que o Processo de Gerenciamento

de Incidentes garanta que todos os incidentes,

independente do meio pelo qual foram regis-

trados, possam ser automaticamente escalados

à Equipes de Suporte previamente especifica-

dos e/ou ainda automaticamente notificados a

determinado  grupo  de  pessoas  através  de  e-

mail;;

2.12.18 Garantir o registro histórico de todas as ações

realizadas em quaisquer níveis do processo de

investigação e diagnóstico de um incidente;

2.12.19 Garantir que todos os incidentes sejam subme-

tidos  para  avaliação  de satisfação do usuário

no seu encerramento;

2.12.20 Garantir  que  todos  os  incidentes  resolvidos,
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mas que não tiveram sua causa raiz identifica-

da, sejam encaminhados para o Gerenciamento

de Problemas.

2.13 Do Gerenciamento de Problemas

2.13.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá:

2.13.1.1 Buscar formas de prevenir  a ocorrência de pro-

blemas que possam gerar incidentes.

2.13.1.2 Envidar esforços para eliminar a recorrência de incidentes.

2.13.1.3 Buscar a minimização do impacto de incidentes

que não possam ser evitados.

2.13.1.4 Agir  preferencialmente  de  forma  proativa  na

identificação e na solução de problemas, idealmente antes

que outros incidentes  relacionados a estes possam ocorrer

novamente.

2.13.1.5 Revisar incidentes categorizados com prioridade

alta, a fim de identificar sua causa raiz e definir as ações ne-

cessárias para que eles não ocorram novamente.

2.13.1.6   Realizar periodicamente a revisão dos registros de

incidentes e operações de manutenção, buscando a identificação

de  atividades,  comportamentos  e  tendências  que  possam

identificar a existência de um problema.

2.13.1.7  Realizar periodicamente a revisão dos registros

de eventos de Itens de Configuração – IC –, buscando a identifi-

cação de eventos de aviso ou exceção que possam identificar a

existência de um problema.

2.13.1.8 Garantir que atividades reativas e proativas bus-

quem a identificação da causa raiz dos problemas, associ-
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ando-a às prováveis causas de incidentes para que estes não

se tornem recorrentes.

2.13.1.9 Fornecer  pelo  menos  um Modelo  de  Problema

que defina previamente quais passos devem ser seguidos na

manipulação de problemas para ser seguido dentro da ferra-

menta de gestão.

2.13.1.10 Criar uma Base de Dados de Erros Conhecidos –

BDEC – para registrar as eventuais soluções de contorno ou

resolução associadas a incidentes e problemas.

2.13.1.11 Garantir  que todos os problemas tratados sejam

detalhadamente registrados na BDEC (Base de Dados de Er-

ros Conhecidos);

2.13.1.12 Utilizar um modelo de categorização de proble-

mas que será aprovado pela equipe técnica do  CONTRA-

TANTE e levará em conta as seguintes variáveis:

2.13.1.12.1 Se o sistema pode ser recuperado antes de
ser substituído; 
2.13.1.12.2 Qual o custo envolvido associado às ativi-
dades de recuperação ou substituição;

2.13.1.12.3 Qual o nível de conhecimento técnico que

será necessário para solucionar o problema;

2.13.1.12.4 A quantidade de tempo necessária para 

solucionar um problema;

2.13.1.12.5 Qual é a extensão do problema.

2.14 Do Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço

2.14.1 A equipe técnica da CONTRATADA deverá:

2.14.1.1 Considerar que são Itens de Configuração (IC) todos

os ativos de serviço que sejam necessários para realizar a en-

trega  de  um  serviço  de  TI  como,  por  exemplo,  hardware,
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software, Catálogo de Serviços e documentação de processos.

2.14.1.2 Manter, através de ferramenta de gerenciamento

de serviços de TI, informações atuais e históricas de serviços

e Itens de Configuração (IC).

2.14.1.3 Possibilitar  que qualquer mudança no estado de

algum Item de Configuração seja automaticamente percebi-

da.

2.14.1.4 Garantir que qualquer operação de adição, remo-

ção, modificação ou substituição de Itens de Configuração

(IC) ou de quaisquer configurações e/ou de componentes as-

sociados a estes, sigam processo de documentação e contro-

le  a  ser  criado  pela  CONTRATADA em parceria  com o

CONTRATANTE;

2.14.1.5 Garantir que a adição, remoção, modificação ou

substituição de Itens de Configuração (IC), ou de suas carac-

terísticas e/ou de componentes associados a estes,  possam

ser automaticamente atualizados e registrados por meio de

ferramenta de gerenciamento de serviços de TI;

2.14.1.6 Possibilitar que a Solução de Gestão possa enca-

minhar informações de mudança de estado dos serviços e

itens de Configuração (IC), que necessitem de tratativa ade-

quada  pelos  processos  de  Gerenciamento  de  Incidentes  e

Problemas;

2.14.1.7 Garantir que todo o histórico de configuração de

quaisquer Itens de Configuração (IC), considerados relevan-

tes pelo CONTRATANTE, seja mantido em base de dados

que poderá ser alimentada automaticamente ou manualmen-

te através da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI;
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2.14.1.8 Sugerir  ao  CONTRATANTE  intervenções  nos Itens
de Configuração (IC) que possam reduzir custos ou otimizar o
desempenho dos serviços prestados pela STI;

2.14.1.9 Utilizar  as  informações  coletadas  sobre  os  Itens  de

Configuração (IC) que tornem o seu gerenciamento mais proativo

do que reativo;

2.14.1.10 Estabelecer níveis de controle dos Itens de Confi-

guração (IC) que possibilitem sua rastreabilidade e auditoria

pelo CONTRATANTE;

2.14.1.11 Garantir que qualquer configuração lógica anteri-

or a uma mudança reallizada em um IC possa ser recupera-

da, a qualquer tempo;

2.14.1.12 Todos os IC devem estar logicamente identifica-

dos na ferramenta de gerenciamento de serviços de TI com,

no mínimo, os seguintes atributos:

2.14.1.12.1 Identificador Único; 

2.14.1.12.2 Tipo de IC;

2.14.1.12.3 Nome/Descrição;

2.14.1.12.4 Versão.

2.15 Do Atendimento a Sessões e Eventos do Tribunal
2.15.1 A CONTRATADA deverá realizar todo o

atendimento aos eventos e às sessões ordinárias e ex-

traordinárias do Tribunal, nas quais realizará o apoio

a todos os membros, servidores, membros auxiliares e

colaboradores que estão participando do evento ou da

sessão, quanto a:

2.15.1.1 Informações  e  Dúvidas:  de  sistemas,
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softwares instalados nos microcom- putadores e no-

tebooks, multifuncionais, rede wireless e cabeada.

2.15.1.2 Instalação de equipamentos de TI para uso
no plenário;

2.15.1.3 Troca  de  microcomputadores  e  notebook
por defeito ou falha;

2.15.1.4 Ajuda aos usuários para realizarem ativida-

des  em softwares  e  sistemas  disponibilizados  pelo

Tribunal;

2.15.1.4.1 As listas de  softwares  e aplicativos
estão nos anexos I-B e I-C;

2.15.1.5 Apoio na realização da transmissão da ses-
são via internet, quando houver.

2.15.2 A equipe que atenderá aos eventos e às sessões deverá

permanecer  em  tempo integral  no  recinto  em  que  as

atividades  estão  ocorrendo,  durante  todo  o  período  de

realização das sessões ou eventos;

2.15.3 Os registros dos atendimentos durante as sessões e ou

eventos não deverão cons- tar na lista de atendimentos para

faturamentos, uma vez que a atividade da sessão co- brirá to-

dos os atendimentos a ela associados.

2.15.4 As sessões ou eventos poderão ser realizadas nos

períodos matutino, vespertino e noturno;

2.15.5 As  sessões  ordinárias  são  realizadas  pelo  menos
duas vezes ao mês;

2.15.6 As sessões extraordinárias podem ser marcadas de

uma sessão para o próximo período do dia ou para o dia se-

guinte, dependendo da necessidade do Tribunal.
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2.16 Do Acordo de Níveis de Serviços (ANS ou SLA)
2.16.1 A  medição  da  qualidade  dos  serviços  prestados

pela CONTRATADA será feita por meio da tabela dos Indi-

cadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimento a

Chamados, cujo resultado comporá o valor mensal a ser pago

no período de prestação dos serviços.

2.16.2 As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de

Serviços – ANS se referem a fatos cotidianos da execução do

contrato, não isentando a CONTRATADA das demais respon-

sabilidades ou sanções legalmente previstas.

2.16.3 Em acordo entre  as  partes,  os  procedimentos  de

metodologia de avaliação durante a execução contratual po-

derão ser alterados, desde que o novo sistema se mostre mais

eficiente  que o anterior,  não implique  em prejuízos  para a

CONTRATADA e reflita a maturidade do ambiente compu-

tacional do CONTRATANTE e atenda a orientação do Egré-

gio  Tribunal  de  Contas  da  União  em  seu  Acórdão  nº

717/2010-Plenário, item 9.3.5), abaixo:

2.16.3.1 “determinação ao Ministério do  Trabalho  e

Emprego para que, em atenção ao “caput” dos arts.

3º e 41, e art. 54, §1º, da Lei nº 8.666/1993, referente

ao princípio da isonomia e à vinculação do contrato

ao instrumento convocatório,  abstenha-se de  prever

no  edital  a  adoção de  novos  Acordos  de  Nível  de

Serviço  durante  a  execução  contratual,  sendo

possível,  entretanto,  a  alteração ou a renegociação

para  ajuste  fino  dos ní-  veis  de  serviços  pré-

estabelecidos nos editais, desde que essa alteração ou

renegociação:  a)  esteja  prevista  no  edital  e  no
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contrato;  b)  seja  tecnica-  mente  justificada;  c)  não

implique acréscimo ou redução do valor contra- tual

do serviço além dos limites de 25% permitidos pelo

art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; d) não configure

descaracterização do objeto licitado.”

Acórdão nº 717/2010-Plenário

2.16.4 Procedimentos relativos à ANS:

2.16.4.1 O  corpo  técnico,  responsável  pela  fiscalização  do

Contrato designado pelo  CONTRATANTE  acompanhará a

execução dos serviços prestados, atuando junto ao preposto

indicado pela CONTRATADA;

2.16.4.2 Mensalmente,  a  CONTRATADA,  na  pessoa  do  seu

preposto,  apresentará  a  medição  dos  serviços  no  período

apurado, conforme o processo de emissão e recebimento dos

serviços prestados.

Indicadores de Níveis de Serviço do Processo de Atendimento a Chamados

Nome Descrição Medição Métrica
Perfil de 
Atendime
nto

Periodicidade Medidas 
Corretivas

Instrumento
de Medição
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Classificação de Cham
ado

INS1 –
Tempo de clas-
sific ação de 
Chamado

Mede o 
tempo en-
tre a 
abertura e
a classi-
fica ção do
chamado

Tempo 
decorrido 
com o
chamado 
no estado 
em 
“Aberto”

95% dos 
chamados 
classifica 
dos em
até 15 
minutos

Atendi-
mento

1º
nível

Mensal

Glosa cor-
responde 
nte à
diferença 
entre o
percentual 
mínimo 
previsto

na métrica

de atendi-
mento e o
percentual 
efetiva-
mente 
atendido 
pela con-
tratada, 
caso

este 
seja inferior
ao mínimo
exigido.
Exemplo: 
Se o per-
centual 
mínimo for
de 95% e o
percentual 
atendido 
for de

93,5%,
então

a 
glosa será 
de 1,5%,

que 
corre-
sponde ao

cálculo
de 95% -

Solução de 
Gestão de 
chamados
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R
equisição de Serviços

INS2 -
Tempo 
de 
Solução 
de De-
mand a 
“Requisi
ção

de 
Serviços
de pri-
oridad e
normal”

Mede
o 

tempo 
entre a
classifica
ção

da de-
manda 
“Requisiç
ão

de
Serviço 
de priori-
dad e 
normal” 
e

seu
fechame
n to

Tempo 
decorrido 
na tran-
sição da 
demanda 
do es-
tado “Pro-
cessad o

ou
em 

atendi-
ment o” 
para o es-
tado “Re-
solvido ”

95%

das req-
uisiçõe s 
resolvi-
das em 
até 4 ho-
ras

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis

Mensal Glosa corre-
sponde nte

à
diferença 
entre o
percentual 
mínimo pre-
visto na
métrica de
atendi-
mento e o
percentual 
efetiva-
mente aten-
dido pela 
contratada, 
caso este
seja inferior 
ao mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o percentual
mínimo for
de 95% e o 
percentual 
atendido for
de

93,5%,
então

a glosa
será de 
1,5%, que
corresponde
ao cálculo
de 95% -
93,5% .

Solução de 
Gestão de 
chamados
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INS3 -
Tempo 
de 
Solução 
de De-
mand a 
“Requisi
ção

de 
Serviços
de pri-
oridad e
alta”

Mede
o 

tempo 
entre a
classifica
ção

da de-
manda 
“Requisiç
ão

de
Serviço 
de priori-
dad e 
alta” e 
seu 
fechame
n to

Tempo 
decorrido 
na tran-
sição da 
demanda 
do es-
tado “Pro-
cessad o

ou
em 

atendi-
ment o” 
para o es-
tado “Re-
solvido ”

95%

das req-
uisiçõe s 
resolvi-
das em 
até 2 ho-
ras

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis

Mensal

Glosa corre-
sponde nte

à
diferença 
entre o
percentual 
mínimo pre-
visto na
métrica de
atendi-
mento e o
percentual 
efetiva-
mente aten-
dido pela 
contratada, 
caso este
seja inferior 
ao mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o percentual
mínimo for
de 95% e o 
percentual 
atendido for
de

93,5%,
então

a glosa
será de 
1,5%, que
corresponde
ao cálculo
de 95% -
93,5% .

Solução de 
Gestão de 
chamados
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Incidentes

INS4 –
Tempo 
de 
Solução
da De-
mand a 
“Inciden
tes” 
catego-
riz ados
com 
“prior-
ida de 
alta”

Mede
o 

tempo 
após a
classifica
ção

da de-
manda 
“Incident
e priori-
dad e 
alta” até 
sua res-
olução

Tempo 
decorrido 
na tran-
sição da 
demanda 
do es-
tado “Pro-
cessad o

ou
em 

atendi-
ment o” 
para o es-
tado “Re-
solvido ”

95%

das de-
mandas 
de priori-
dade alta
resolvi-
dos em 
até 1 
hora

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis

Mensal Glosa corre-
sponde nte

à
diferença 
entre o
percentual 
mínimo pre-
visto na
métrica de
atendi-
mento e o
percentual 
efetiva-
mente aten-
dido pela 
contratada, 
caso este
seja inferior 
ao mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o percentual
mínimo for
de 95% e o 
percentual 
atendido for
de

93,5%,
então

a glosa
será de 
1,5%, que
corresponde
ao cálculo
de 95% -
93,5% .

Solução de 
Gestão de 
chamados

INS5 –
Tempo 
de 
Solução
da De-

Mede
o 

tempo 
após a
classifica

Tempo 
decorrido 
na tran-
sição da 
demanda 

95%

das de-
mandas 
de priori-

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis

Mensal Glosa corre-
sponde nte

à
diferença 
entre o

Solução de 
Gestão de 
chamados
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mand a 
“Inciden
tes” 
catego-
riz ados
com 
“prior-
ida de 
média”

ção
da 

demanda
“Incident
e priori-
dad e 
média” 
até

sua res-
olução ”

do es-
tado “Pro-
cessad o

ou
em 

atendi-
ment o” 
para o es-
tado “Re-
solvido ”

dade 
média 
resolvi-
dos em 
até 2 ho-
ras

percentual 
mínimo pre-
visto na
métrica de
atendi-
mento e o
percentual 
efetiva-
mente aten-
dido pela 
contratada, 
caso este
seja inferior 
ao mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o percentual
mínimo for
de 95% e o 
percentual 
atendido for
de

93,5%,
então

a glosa
será de 
1,5%, que
corresponde
ao cálculo
de 95% -
93,5% .

INS6 –
Tempo 
de 
Solução
da De-
mand a 
“Inciden
tes” 
catego-

Mede
o 

tempo 
após a
classifica
ção

da 
demanda
“Incident

Tempo 
decorrido 
na tran-
sição da 
demanda 
do es-
tado “Pro-
cessad o

ou

95%

das de-
mandas 
de priori-
dade 
baixa re-
solvidos 
em até 3 

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis

Mensal

Glosa corre-
sponde nte

à
diferença 
entre o
percentual 
mínimo pre-
visto na
métrica de
atendi-
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riz ados
com 
“prior-
ida de 
baixa”

e priori-
dad e

baixa”
até

sua res-
olução

em 
atendi-
ment o” 
para o es-
tado “Re-
solvido ”

horas mento e o
percentual 
efetiva-
mente aten-
dido pela 
contratada, 
caso este
seja inferior 
ao mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o percentual
mínimo for
de 95% e o 
percentual 
atendido for
de

93,5%,
então

a glosa
será de 
1,5%, que
corresponde
ao cálculo
de 95% -
93,5% .

Solução de 
Gestão de 
chamados
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INS   7
–
Índice
de  Sat-
isfaçã  o
do
Usuári
o Final

Mede
o 

índice de
satis-
fação 
com

o 
atendim
e nto

ao 
usuário 
final

da cen-
tral de 
serviços

Per-
centual 
de re-
spostas 
entre 
“Ótimo” e
“Bom” em
pesquisa 
de satis-
fação re-
spondida 
por cada 
atendi-
ment o 
realizado 
ao 
usuário

90%

das 
opiniões 
entre 
“Ótimo” 
e “Bom”

Atendime 
nto de 1º 
e 2º 
níveis

Mensal Glosa corre-
sponde nte

à
diferença 
entre o
percentual 
mínimo pre-
visto na
métrica de
atendi-
mento e o
percentual 
efetiva-
mente aten-
dido pela 
contratada, 
caso este
seja inferior 
ao mínimo
exigido.
Exemplo: Se
o percentual
mínimo for
de 95% e o 
percentual 
atendido for
de

93,5%,
então

a glosa
será de 
1,5%, que
corresponde
ao cálculo
de 95% -
93,5% .

Pesquisa de 
satisfação da 
Ferrament a

de
Service 
Desk.

2.16.4.3. Os valores de glosa estão limitados a 20% do valor da fatura

do mês de referência, sem, contudo, isentar ou limitar quaisquer outros va-
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lores cobrados a título de sanções administrativas.

2.17 Dos Critérios para a Classificação da Prioridade
2.17.1        A CONTRATADA e o CONTRATANTE deverão obrigatoriamente

classificar todos os Incidentes de acordo o que está definido no Catálogo de

Serviços (ANEXO I-A).

2.17.2 A  CONTRATADA poderá solicitar ao  CONTRATANTE os modelos dos
processos  de  Cumprimento  de  Requisição,  Gerenciamento  de  Incidente,
Gerenciamento de Problema e demais processos que se mostrarem úteis para a
CONTRATADA realizar os serviços constantes nesse termo de referência.

2.17.3 Os processos definidos pelo CONTRATANTE deverão ser seguidos e caso

for constatado algum problema com o processo a CONTRATADA deverá

informar a CONTRATANTE para verificar a necessidade de alteração do

processo.

2.18 Demais condições gerais

2.18.1 A Contratada deverá:

2.18.1.1 Utilizar os processos de Gerenciamento de Proble-

mas e Gerenciamento de Incidentes de forma que trabalhem

juntos para garantir o aumento da qualidade e disponibilida-

de dos serviços de TI;

2.18.1.2 Realizar a comunicação com todas as Equipes en-

volvidas para que possam ter suas atividades supervisionadas

e gerenciadas por gestores técnicos             devidamente ca-

pacitados a exercer esta função;

2.18.1.3 Garantir que o gestor técnico (preposto) execute as
seguintes atividades:
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2.18.1.3.1 Coordenar as atividades de sua equipe;

2.18.1.3.2 Ter ciência de todos os problemas e incidentes que

sejam relevantes para o negócio do CONTRATANTE;

2.18.1.3.3 Agir de forma proativa na sugestão de melhorias

que otimizem a prestação de serviços ao CONTRATANTE;

2.18.1.3.4 Garantir a integração entre as equipes de suporte;

2.18.1.3.5 Ser a interface de comunicação entre a equipe

técnica do CONTRATANTE e as equipes técnicas da CON-

TRATADA;

2.18.1.3.6 Estar atento ao cumprimento dos Acordos

de Níveis de Serviço (ANS) pela CONTRATADA;

2.18.1.4 Garantir  que  as  Requisições  de  Serviços  sejam

tratadas através de processo exclusivo para este fim, conforme

descrito no processo de Cumprimento de Requisições;

2.18.1.5  Garantir  que  as  equipes  técnicas  estejam
permanentemente  capacitadas  nas  tecnologias  adotadas  pelo
CONTRATANTE,  para  que  estas  estejam aptas  a  identificar  e
resolver rapidamente um incidente ou problema.

2.18.1.6 Garantir que todas as equipes estejam cientes dos im-

pactos  associados  à  imagem  e  aos  serviços  prestados  para  o

CONTRATANTE, quando estiverem trabalhando na solução de

um incidente ou problema.

2.18.1.7 Coletar dados através de Solução de Monitoramento e

gerar a partir destas informações os relatórios de disponibilidade

dos Itens de Configuração (IC) relacionados aos serviços descri-

tos no Catálogo de Serviços.

2.18.1.8 Garantir que os processos de Gerenciamento de Proble-

mas, Gerenciamento de Incidentes e Gerência da Configuração e

Ativos de Serviço trabalhem juntos para garantir o aumento da
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qualidade e disponibilidade dos serviços de TI. A completa inte-

gração desses processos deverá ser operada inclusive pela ferra-

menta de gerenciamento de serviços de TI;

2.18.1.9 Informar ao  CONTRATANTE  a necessidade de

quaisquer insumos necessários para:

2.18.1.9.1 Resolver incidentes;

2.18.1.9.2 Resolver problemas;

2.18.1.9.3 Prover soluções de contorno.

2.18.1.10 Informar ao CONTRATANTE sempre que a solu-

ção de contorno ou definitiva de um Incidente esteja depen-

dendo do fornecimento de algum insumo que não seja res-

ponsabilidade exclusiva da CONTRATADA, a fim de se res-

guardar  contra  eventuais  quebras  do  Acordo de  Nível  de

Serviço, como por exemplo:

2.18.1.10.1 Serviços  de  fornecedores  externos;

2.18.1.10.2 Fornecimento  de  equipamentos  de

hardware;

2.18.1.10.3 Fornecimento de software;

2.18.1.10.4 Fornecimento de energia elétrica.

3 Plano de inserção da contratada

3.1.1 Conceitua-se  a  “inserção”  como sendo o  processo  em que  o

CONTRATANTE repassa à CONTRATADA as informações e as ativi-

dades, conforme os padrões de execução até então realizados, para que

não haja quebra de continuidade dos serviços. Finalizado este processo,

a CONTRATADA assume o início da execução dos serviços e passa a

ser a  responsável pelos resultados obtidos,  ressalvados os ajustes de

acordo de nível de serviços.
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3.1.2 Os primeiros 90 (noventa) dias após o início da execução dos

serviços serão considerados como período de inserção da CONTRATA-

DA, período reservado para que a CONTRATADA realize as seguintes

atividades:

3.1.2.1 Conhecer, analisar e entender o ambiente compu-

tacional e sua dinâmica atual, procedimentos, diretrizes, po-

líticas, normas, planos e programas, dentre outros que deve-

rão ser considerados na execução contratual;

3.1.2.2 Propor adequação, no que couber, da infraestrutu-

ra física e lógica do CONTRATANTE;

3.1.2.3 Indicar seu PREPOSTO e substituto, até o 10º dia

útil após o início da vigência do contrato;

3.1.2.4 Apresentar a equipe de operação devidamente ca-
pacitada;

3.1.2.5 Instalar e configurar software Gestão para aten-

der ao gerenciamento de incidentes, requisições de serviço,

configuração, mudança;

3.1.2.6 Implantar  processo de atendimento,  em confor-

midade com o disposto neste Termo de Referência.

3.1.2.7 Definir as rotinas de serviços e demais atividades

necessárias à execução do objeto, e consequente ajuste dos

níveis  de  serviços  acordados,  em  comum  acordo  com  o

CONTRATANTE.

3.1.3 O Plano de Projeto da Inserção deve ser elaborado pela  CON-

TRATADA, e entregue ao  CONTRATANTE para validação até o 15º

dia útil após o início da vigência do contrato, contemplando as seguin-

tes premissas/atividades para o prazo de 120 dias:
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3.1.3.1 Validar  ou  atualizar,  caso  necessário,  o  Catálogo  de

Serviços  do CON  TRATANTE,  previamente  à  sua

configuração na ferramenta de Gestão da CONTRATADA.

3.1.3.2 Implantar e adequar a ferramenta de Gestão da  CON-

TRATADA, incluindo os Gerenciamentos de Incidentes, Cum-

primento de Requisições, Gerenciamento de Problema, Geren-

ciamento de Configuração e Ativos de Serviço e Gerenciamen-

to de Níveis de Serviço, áreas de atendimento, assuntos, cate-

gorias e demais informações constantes no Catálogo de Servi-

ços.

3.1.3.3 Definir o modelo de registro dos Itens de Confi-

guração (IC´s) para formação da Base de Dados do Gerencia-

mento de Configuração (BDGC).

3.1.3.4 Definir o modelo de gerenciamento do co-

nhecimento (formação da base de conhecimento) a

ser adotado.

3.1.3.5 Treinar os servidores do CONTRATANTE

em todos os módulos da ferramenta para efeitos de

utilização, acompanhamento, aferição e fiscalização

dos serviços.

3.1.3.6 Apresentar  Plano  para  início  dos  atendi-

mentos dos chamados de suporte técnicos aos usuá-

rios do CONTRATANTE.

3.1.3.7 Capacitar  a  equipe  interna  da  CONTRA-

TADA na utilização da Ferramenta de Gestão.

3.1.3.8 Entregar  os  manuais  de  procedimentos

para  abertura  de  chamados  na  central  de  serviços,

para disseminação aos usuários  do CONTRATAN-

Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022 assinado (1031806)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 1154



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TE.

4 Vistoria

4.1 As empresas interessadas em participar do certame poderão rea-

lizar vistoria nas de- pendências da sede do Tribunal Regional Elei-

toral de Alagoas para verificar as condições de prestação dos servi-

ços, tomar conhecimento de peculiaridades relacionadas ao forneci-

mento e avaliar o grau de complexidade das tarefas a serem desen-

volvidas.

4.2 A vistoria  poderá ser realizada  até  24 (vinte  e  quatro)  horas

antes  da  data prevista  para  a  abertura  da  licitação,  não  sendo

admitida,  em  hipótese  alguma,  qualquer  alegação  de

desconhecimento, total ou parcial, dos serviços a serem prestados,

suas peculiaridades e complexidade, após a licitação.

4.3 A Declaração  de  Vistoria  deverá  estar  devidamente  assinada,

tanto pelo representante do Tribunal Regional Eleitoral de Ala-

goas, como pelo Responsável Técnico da empresa;

4.4 A licitante poderá agendar a vistoria junto ao TRE/AL por meio

do telefone (0XX82) 2122-7753 das 13h00 às 17h00, junto à Coor-

denadoria de Infraestrutura de TI;

4.5 Na vistoria a licitante poderá efetuar medições para subsidiar a

elaboração de suas propostas e eliminar possíveis omissões, falhas

ou incompatibilidade das especificações constantes do edital;

4.6 Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresen-

tar, junto com a documentação de habilitação,  declaração de que

tem conhecimento da complexidade, dos aspectos relativos aos ser-

viços e demais informações necessárias para a execução do objeto
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da licitação responsabilizando-se pela ocorrência de eventuais pre-

juízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de insta-

lação.

5 Transferência de Conhecimento e Dados no Término do Contrato

5.1.1 A CONTRATADA deverá entregar ao  CONTRATANTE até

30 dias após o encer- ramento do contrato toda a base de conheci-

mento registrada dentro da solução de gestão do Service Desk,

bem como, todos os registros dos chamados do período do contra-

to.

5.1.1.1 Os registros devem ser entregues em formato digital;

5.1.2 A não  entrega  dessas  informações  poderá  ser  considerada

pelo CONTRATANTE como inexecução parcial do contrato.

6     Local e horário de execução dos serviços

6.1 O serviço deverá ser prestado no Tribunal Regional Eleitoral de

Alagoas, localizado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Fa-

rol, Maceió/AL, CEP 57051-090.

6.2 O horário de funcionamento da Central de Serviços e os atendi-

mentos de 1º e 2º níveis será na janela compreendida das 08h às

18h, de segunda a sexta-feira.

6.2.1 O atendimento de 2º nível poderá se estender, de forma excepcio-

nal, até às 20h, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE, nas

seguintes hipóteses:

6.2.1.1 Necessidade de Atendimento às Sessões Plenárias ou Eventos
do TRE/AL;

6.2.1.2Necessidade de finalização de cumprimentos  de requisição

ou de resolução de incidentes para usuários preferenciais.
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7 Controle e execução

7.1 Informações Básicas

7.1.1 As Ordens de serviços – OS's – representam o planejamento das

atividades que serão realizadas no período.

7.1.2 Por se tratar de estimativa, a OS expressa uma mera expectativa

de execução, e sempre que necessário, independente de datas e

prazos, o  CONTRATANTE  deverá emitir  OS´s complementares

para atendimento das necessidades que tenham sido mo- dificadas

ou repriorizadas além das originadas em consequência de situa-

ções incertas ou imprevistas.

7.1.3 Todos os serviços demandados serão objeto de acompanhamento

e  fiscalização  mesmo  quando  executados  nas  dependências  da

CONTRATADA;

7.1.4 Devem compor minimamente uma OS, as seguintes informações:

7.1.4.1 Especificação da demanda;

7.1.4.2 Escopo primário do resultado esperado;

7.1.4.3 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de registros de
chamados, atendimento de requisições de serviços e resolução de incidentes;

7.1.4.4 Estimativa de UST's demandadas para as atividades de Manutenção

da Saúde Operacional;

7.1.4.5 Estimativa de UST's a serem demandadas para o atendimento de cada

demanda de melhoria contínua de processos e serviços de TI e implementa-

ção de mudanças evolutivas na infraestrutura de TI;

7.1.4.6 Período de execução da OS;

7.1.4.7 Data de emissão da OS;

7.1.4.8 Conhecimento e aceite da OS, emitidos pelo preposto da CON-
TRATADA.

7.1.5 A tabela a seguir detalha as atividades que compõem o pro-
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cesso de Emissão de ordem de serviço:

Tarefa Objetivo Responsável Entrada Saída Descrição

Avaliar o
volume

de serviços

Visa  garantir  que
o fiscal
(requisitante  e
técnico)  consulte
as bases
históricas
de  execução  de
serviços

Fiscal Téc-
nico Con-
trato

do
Base de
conhecimento
de serviços 
executados

Informações 
de execução 
de serviços 
levantadas

Fiscal Técnico do 
contrato faz o
levantamento de 
informações 
históricas junto a
base de conheci-
mento

Estimar vol-
ume para 
próximo 
período

Estimar o 
quantitativo 
de UST´s 
necessárias 
para atender 
o órgão no 
período

Fiscal Téc-
nico Con-
trato

de
Informações 
de execução 
de serviços 
levantadas 
com as
especifici-
dades  do
período  de
execução

Quantidade  
de UST's
estimadas

O Fiscal Téc-
nico do contrato 
avalia as infor-
mações de exe-
cução de 
serviços levan-
tadas, bem

como as
necessidades es-
pecíficas do
período e calcula, 
de forma esti-
mada, o quanti-
tativo de UST's.

Emitir OS Gerar OS para a 
Contratada

Gestor Con-
trato

do Quantitativo 
de UST's

En-
trega 
OS

da O pre-
posto verificará se
a OS

estimadas proposta  está  em
conformidade com
os ter-
mos
contratuais,
bem
como, se

é tecnica-
mente executável.

Caso 
detecte al-
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guma inconsistên-
cia, deverá apre-
sentar  ao Gestor

do
Contrato  para re-
formulação

Aceitar Or-
dem de 
Serviços

Formalizar  o
aceite  da  ordem
de  serviço  por
parte da
CONTRATADA

Preposto da 
Contratada

OS Validada OS aceita O preposto en-
caminha docu-
mento assinado,

com
acordo, ao Fiscal
técnico do
Contrato.

7.2 Dos Recebimentos dos Serviços

7.2.1 Deve ser iniciado no 1º dia útil posterior a data de encerramento dos
serviços.

7.2.2 Como entradas desse processo, temos:

7.2.2.1.1 OS´s emitidas;

7.2.2.1.2 Acordo de Nível de Serviços (ANS) vigente;

7.2.2.1.3 Relatório  Mensal  de  Atividades  (RMA),

composto por: 

7.2.2.1.3.1 Registro dos serviços executados pela

Central de Serviços;

7.2.2.1.3.2 Artefatos, em conformidade com a meto-

dologia proposta pelo Sistema de Administração dos Recur-

sos de Tecnologia da Informação (SISP), referentes ao aten-

dimento de demandas de melhoria contínua de processos e

serviços de TI e implementação de mudanças evolutivas na

infraestrutura de TI;

7.2.2.1.3.3  Relatório  resumo  de  despesas  com
deslocamento para atendimento às localidades externas de
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esforço adicional para demandas de atendimento  à
localidade externa.

7.2.2.1.4 Relatórios de desempenho e cumprimento de ANS 
(RDCNS).

7.2.3 Como saídas do processo temos:

7.2.3.1 Relatório de Nível de Serviço (RNS);

7.2.3.2 Termo de Aceite dos Serviços (TAS).

7.2.4   Na tabela apresentada a seguir é feito o detalhamento das

tarefas que compõem o processo:

Tarefa Objetivo Responsável Entrada Saída Descrição

Emitir re-
latórios: 
RMA RD-
CNS

e

Gerar relatórios 
que apresentem 
o volume de 
serviços executa-
dos, em termos 
de UST's e os 
níveis de serviços
alcançados

Preposto 
Contrato

do
Dados
obtidos
da
solução
de
Gestão

Relatórios 
Mensal de 
Atividades e 
Relatório de 
Desempenho,
Cumprimento 
de Nível de 
Serviço e Sat-
isfação do 
usuário

O preposto levantará 
os volumes de 
serviços executados 
no período e elaborará
relatórios discrimi-
nando as atividades e 
respectivos volumes 
de UST's

Validar vol-
umes de 
UST's con-
sumidas

Verificar se 
os quantita-
tivos de 
UST's apre-
sentados no 
RMA estão 
em conformi-
dade com o 
solicitado e 
com os 
serviços efe-
tivamente 
entregues 

  Equipe de 
fiscalização 
do contrato

Ordens
de
serviço
e RMA

RMA validado Os fiscais do contrato 
confrontarão os vol-
umes de UST's con-
sumidas com o volume
estimado nas respecti-
vas ordens de serviços.
Também verificarão, 
por meio de solução de
gestão e por meio de 
inspeção por 
amostragem, a efetiva 
execução das ativi-
dades relacionadas no 

Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022 assinado (1031806)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 1160



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

pela Con-
tratada

RMA. Encontrando in-
consistências, solici-
tarão esclarecimentos 
ou retificação à Con-
tratada.

Avaliar 
cumprimento
de nível de 
serviço

Verificar  se  os
níveis  de  serviço
acordados  foram
alcançados

Equipe de fis-
calização do 
contrato

Acordo de 
Nível de 
serviço e 
RDCNS

Relatório de 
Nível de 
Serviço - RMA

O  fiscal  do  contrato
confrontará  os  níveis
de  qualidade  e
disponibilidade  de
serviços  reportados
pela  Contratada  com
Acordo  de  Nível  de
Serviço.  Poderá  anal-
isar  também  por
amostragem.  A  partir
dos dados obtidos ger-
ará  o  RNS,  apresen-
tando  a  pontuação  e
respectivas glosas por
quebra de ANS
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Avaliar RNS

Permitir  a  Con-
tratada  tomar
conhecimento das
quebras de ANS e
respectivas glosas
apuradas, e apre-
sentar defesa.

Preposto do Con-
trato RNS

Defesa  e  so-
licitação  de
revisão  do
RNS,  quando
aplicável

O preposto avaliará as
quebras de ANS e re-
spectivas glosas apon-
tadas e apresentará as
defesas  cabíveis  que
eventualmente  im-
pliquem na reconsider-
ação  do  apurado,  e
encaminhará  a  solici-
tação  de  revisão  do
RNS  para  apreciação
da equipe de fiscaliza-
ção.

Emitir Termo
de Aceite 
Dos Serviços

Gerar termo de 
aceite dos 
serviços executa-
dos no período

Proposto do 
Contrato

RNS
aprovado

Termo de 
Aceite dos 
Serviços emi-
tido

Tomando por base as
versões finais do RMA
e do RNS, o preposto
da Contratada irá emi-
tir  o Termo de Aceite
dos Serviços,  contem-
plando  resumo  de
UST's  entregues  em
cada  grupo  de
serviços,  bem  como
eventuais  glosas  apli-
cadas a cada grupo, e
submeter  à  aprovação

do
Contratante

Emitir autor-
ização de 
faturamento

Formalizar o 
aceite dos 
serviços executa-
dos pela Con-
tratada no 
período e paga-
mento

Equipe de fiscal-
ização

Termo de 
Aceite dos 
Serviços

Autorização de
Faturamento

Uma  vez  aprovado  o
termo  de  aceite  de
serviços,  a  equipe  de
fiscalização  autorizará
a  contratada  a  emis-
são de faturas.

7.2.5  O processo de recebimento de serviços  será apresentado para a

validação do volume de UST's consumidos e avaliação do cumprimento

de nível de serviço, conforme abaixo:
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7.2.5.1 Serviços de Central de Serviços:

7.2.5.1.1 Compõem os serviços executados pela Central de

Serviços, relacionados abaixo:

7.2.5.1.1.1 Registro e classificação de chamados;

7.2.5.1.1.2 Atendimento de requisição de ser-

viço de prioridade normal;

7.2.5.1.1.3 Atendimento de requisição de ser-

viço de prioridade alta; 

7.2.5.1.1.4 Resolução de incidente  de priori-

dade baixa;

7.2.5.1.1.5 Resolução  de  incidente  de

prioridade média; 

7.2.5.1.1.6 Resolução  de  incidente  de

prioridade alta; 

7.2.5.1.1.7 Assistência a evento de duração

de até meio período; 

7.2.5.1.1.8 Assistência a evento de duração

em período integral; 

7.2.5.1.1.9 Assistência  a  Sessão  Plenária

do TRE/AL.

7.2.5.2      O RMA, emitido pela CONTRATADA, apresentará o

quantitativo de cada um dos serviços executados, relacionados acima,

extraído da ferramenta de gerenciamento de serviços de TI.

7.2.5.3      O RDCNS  apresentará os níveis de qualidade estabelecidos
como indicadores  para os  grupos  de  atividades,  conforme  Acordo  de
Nível de Serviços.
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7.2.5.4      Para viabilizar as atividades de fiscalização, tanto de volume

de serviços reportado  no RMA, quanto para níveis de qualidade

reportado no RDCNS, a CONTRATADA deverá disponibilizar acesso

à solução de gestão ao CONTRATANTE, que fará uso dessa solução

para a validação dos quantitativos apresentados, bem como para

aferição do nível de serviço prestado.

7.2.6 A aprovação   do   RMA e   avaliação   do   RDCNS   deverá

ocorrer   em   até   3   (três)   dias úteis,   contados   da   data   de   seu

recebimento   pelo   CONTRATANTE.   No mesmo   prazo,   o

CONTRATANTE deverá emitir o  RNS  para validação  da

CONTRATADA.

7.2.7 Na hipótese de potencial inconsistência nos relatórios

apresentados pela CONTRA- TADA, o CONTRATANTE solicitará a

CONTRATADA o ajuste e/ou correção necessária. A CONTRATADA

deverá efetuar as correções em até 03 (três) dias úteis ou ainda, neste

período,  apresentar motivos  e justificativa para os  procedimentos

adotados.

7.2.8 Emitido o RNS pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA

deverá analisar as quebras de ANS e respectivas glosas, apresentando

os motivos e as justificativas que julgar pertinentes em até 2 (dois)

dias úteis. O CONTRATANTE julgará as razões da CONTRATADA

em até 2 (dois) dias úteis, a partir do qual apresentará o RNS definitivo

à empresa CONTRATADA para emissão  do Termo de Aceito  de

Serviços (TAS).

7.2.9 Concluídos os processos de validação de RMA, RDCNS e

RNS, a CONTRATADA emitirá o TAS, submetendo-o à assinatura do

CONTRATANTE, que deverá fazê-lo em até 2  (dois) dias úteis,
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contados do recebimento do documento, para devolvê-lo assinado e

autori- zar a emissão das faturas.

7.2.10         A CONTRATADA apresentará a fatura, em até 2 (dois) dias

úteis após a autorização  de emissão das faturas ou decisão do

CONTRATANTE, no caso de ter impetrado justificativa,  para a

emissão  e apresentação  das  faturas,  já descontadas  as  glosas

apresentadas no RNS.

7.2.11          O pagamento das ordens de serviço se resumirá ao montante

equivalente às UST's efetivamente executadas e não ao seu valor global

ou parcial previsto nas OS´s.

7.3 Do Modelo de Gestão do Contrato

7.3.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993 e da Resolução

TRE/AL nº 15.787/2017, serão designados representantes para acompa-

nhar e fiscalizar a realização dos serviços da contratação, coordenados

pelo Gestor do Contrato que deverá anotar em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for ne-

cessário à regularização de falhas ou defeitos observados; 

7.3.2  As  decisões  e  providências  que  ultrapassem a  competência  do

Gestor  do  Contrato  serão  encaminhadas  à  autoridade  competente  do

CONTRATANTE para  adoção  das  medidas  convenientes,  consoante

disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº. 8.666/93; 

7.3.3 O contrato assinado ou a ordem de serviço acompanhada da Nota

de Empenho constituirão documentos de autorização para a execução

dos serviços; 

7.3.4 O representante da Administração anotará em registro próprio to-

das as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando

dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente en-
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volvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade

competente para as providências cabíveis; 

7.3.5 Cabe à CONTRATADA atender,  dentro dos prazos estipulados

em contrato,  quaisquer  exigências  do Gestor  de  Contrato,  ou de  seu

substituto, inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qual-

quer ônus extra para o CONTRATANTE, não implicando a atividade

de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da res-

ponsabilidade da CONTRATADA, que diz respeito aos danos diretos

causados ao CONTRATANTE, em relação ao serviço fornecido, inclu-

sive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha,

problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do

contrato;

8 Garantia Contratual

8.1 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias uteis após a assinatu-

ra do Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente

a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de

acordo com as condições previstas neste termo de referência, ca-

bendo-lhe optar dentre as modalidades: caução em dinheiro, títulos

de  dívida  pública,  seguro-garantia  ou  fiança  bancária,  conforme

disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas

as obrigações contratuais. 

8.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da ga-

rantia acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos

por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo

de 2% (dois por cento). 

8.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Ad-

ministração a promover a rescisão do contrato por descumpri-

mento  ou  cumprimento  irregular  de  suas  cláusulas,  conforme
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dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993; 

8.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhi-

da, deverá abranger um período de mais 1 (um) mês após o término

da vigência contratual. 

8.3 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhi-

da, o pagamento de: 

8.3.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contra-

to e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

8.3.2 prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes

de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 8.3.3 multas

moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CON-

TRATADA; 

8.3.4 obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qual-

quer natureza, não adimplidas pela contratada; 

8.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômi-

ca Federal em conta específica com correção monetária, em favor

do CONTRATANTE; 

8.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contem-

plar todos os eventos indicados acima; 

8.6 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de

sua  vigência,  a  garantia  deverá  ser  readequada  ou renovada nas

mesmas condições.

8.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pa-

gamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fa-

zer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,

contados da data em que for notificada. 

8.8 O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de

uma ou mais das seguintes hipóteses: 
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8.8.1 caso fortuito ou força maior; 

8.8.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador,

das obrigações contratuais;

8.8.3 descumprimento das obrigações pela CONTRATADA de-

correntes de atos ou fatos praticados pelo CONTRATANTE; 

8.8.4 atos  ilícitos  dolosos  praticados  por  servidores  do CON-

TRATANTE. 

8.9 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de res-

ponsabilidade que não as previstas neste item. 

8.10 Será considerada extinta a garantia: 

8.10.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização

para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a

título  de  garantia,  acompanhada  de  declaração  do CONTRA-

TANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRA-

TADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

8.10.2 no prazo de um mês após o término da vigência, caso o

CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

9 Da vigência do contrato e do reajuste

9.1 O período de vigência do Contrato de Prestação de Serviço de-

verá ser de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,

podendo ser prorrogado por iguais e sucessi- vos períodos até o

limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II da Lei

8.666/1993.

9.2 O contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos no-

vos preços de mercado e à variação efetiva dos insumos e mate-

riais aplicados na prestação dos serviços, observado o interreg-

no mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação

da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, ou
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da data do último reajuste,  aplicando-se o Índice de Custos de

Tecnologia da Informação (ICTI)  calculado pelo     Instituto Pes  -  

quisa Econômica Aplicada (IPEA) ou, na insubsistência deste,

por outro índice que vier a substituí-lo.

9.3 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as

partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do con-

trato.

9.4 A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos preços

até a data da prorrogação contratual subsequente.

10 Adequação Orçamentária

10.1 Os recursos dessa contratação estão consignados Plano de

Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Co-

municação/2021 – Item 01: Serviços Técnicos Profissionais de

TI, Proposta orçamentária de 2021, Apoio técnico e operacional

de TIC Código de classificação da fonte de recurso: 3390.40.21.

11 Do pagamento

11.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos ser-

viços efetivamente executa- dos, em até 10 dias úteis, contados

a partir da data final do período de adimplemento de cada par-

cela,  caso não exista outra pendência que impeça o paga-

mento.

11.2 Caso  a  CONTRATADA  seja  optante  pelo  “SIMPLES”

(Lei nº 9.317/96), será obrigada a informar no corpo da nota fis-

cal e apresentar declaração, na forma do Anexo IV da Instrução
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Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas vias, assina-

das pelo seu representante legal.

11.3 O pagamento será feito por meio de depósito na conta-

corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, medi-

ante apresentação da respectiva fatura ou nota fiscal do forneci-

mento, acompanhada do atesto do Fiscal do Contrato.

11.4 Para execução do pagamento de que trata a presente Cláu-

sula, a CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, até o dia

25 de cada mês, emitida em nome do Tribunal Regional Eleito-

ral de Alagoas, com descrição completa dos serviços executa-

dos, indicação do número do contrato e da nota de empenho

correspondente,  além de indicação  dos  seus  dados bancários,

além de necessária juntada do Relatório Mensal de Atividades.

11.5 Sobre o valor da Nota Fiscal, o CONTRATANTE fará as

retenções devidas ao INSS e as dos impostos e contribuições

previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012.

11.6 A  CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota Fis-

cal/Fatura, apresentar os documentos comprobatórios de regula-

ridade fiscal e trabalhista, exigidos no Edital de Lici- tação.

11.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, en-

quanto  pendente  de  liquidação  qualquer  obrigação  financeira

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência

contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer

natureza.

11.8 Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o

pagamento se, no momento da aceitação, os serviços prestados

não estiverem em perfeitas condições e em conformidade com

as especificações estipuladas.
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12 Das Obrigações do Contratante

12.1 Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execu-
ção das obrigações contratuais; 

12.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no
Edital e seus anexos; 

12.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformi-
dade dos serviços realizados provisoriamente com as especifi-
cações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceita-
ção e recebimentos; 

12.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imper-
feições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço realiza-
do, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corri-
gido;

12.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor corres-
pondente ao serviço, no prazo e forma estabelecidos; 

12.6 Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de refe-
rência e/ou outros instrumentos adequados, como edital e con-
trato; 

12.7 Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinen-
tes ao serviço contratado que venham a ser solicitadas pelos
técnicos da CONTRATADA; 

12.8 Exigir,  uma vez comprovada a necessidade,  o imediato
afastamento  do  ambiente  do  CONTRATANTE,  de  qualquer
profissional ou preposto da CONTRATADA que, por justas ra-
zões, vier a desmerecer a confiança, embaraçar a fiscalização
ou, ainda, que venha a se conduzir de modo inconveniente ou
incompatível com o exercício das funções que lhe forem dele-
gadas; 

12.9 Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA,
por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de
execução do serviço,  fixando prazo para a sua correção.  Das
Obrigações da Contratada

13 Das Obrigações da Contratada
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13.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes
no  Termo  de  Referência  e  sua  proposta,  assumindo  como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto; 

13.2  Realizar  o  serviço  em  perfeitas  condições,  conforme
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência,
acompanhado da respectiva nota fiscal. 

13.3 A CONTRATADA deve relacionar-se com o CONTRATANTE,
exclusivamente,  por  meio  do  gestor  do  contrato  e,
preferencialmente, por escrito; 

13.4 A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos ao TRE/AL e
sujeitar-se às orientações do gestor do contrato; 

13.5 Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 dias úteis,
irregularidades  ocorridas  que  impeçam,  alterem  ou  retardem  a
execução  do contrato/objeto,  efetuando  o  registro  da  ocorrência
com  todos  os  dados  e  circunstâncias  necessárias  a  seu
esclarecimento,  sem prejuízo  da  análise  da  administração  e  das
sanções previstas; 

13.6  Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em
compatibilidade  com as  obrigações  por  ele  assumidas,  todas  as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (Art.
55, XVIII Lei 8.666/93); 

13.7  A  CONTRATADA  é  responsável  pelos  danos  causados
diretamente  à  Administração  ou  a  terceiros,  decorrentes  de  sua
culpa ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei 8.666/93); 

13.8  A  CONTRATADA  é  responsável  pelos  encargos  trabalhista,
previdenciário,  fiscal  e  comercial,  pelos  seguros  de  acidente  e
quaisquer  outros  encargos  resultantes  da  prestação  do  serviço,
sendo  que  não  existirá  para  o  TRE/AL  qualquer  solidariedade
quanto ao cumprimento dessas obrigações; 

13.9  A  CONTRATADA  é  obrigada  a  disponibilizar  e  manter
atualizados conta de e-mail, endereço e telefones comerciais para
fins de comunicação formal entre as partes; 

13.10 É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato
para quaisquer operações financeiras; 

13.11  É  vedado  à  CONTRATADA  utilizar  o  nome  do
CONTRATANTE,  ou  sua  qualidade  de  CONTRATADA,  em

Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022 assinado (1031806)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 1172



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

quaisquer  atividades  de  divulgação  empresarial,  como,  por
exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos; 

13.12 É vedado à CONTRATADA reproduzir, divulgar ou utilizar,
em benefício  próprio  ou  de  terceiros,  quaisquer  informações  de
que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços sem
o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE; 

13.13 Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades
inerentes  ao  serviço  a  ser  executado,  não  podendo  invocar
posteriormente desconhecimento para cobrança de serviços extras,
desde que previstos na proposta comercial da CONTRATADA; 

13.14 Indicar o preposto no prazo de 10 (dias) dias úteis, contados a
partir da assinatura do contrato, para garantir, em todas as questões
relativas ao cumprimento das obrigações legais e administrativas
da  CONTRATADA,  a  presteza  e  a  agilidade  necessária  ao
processo  decisório.  O  Preposto  deverá  reportar-se  ao
CONTRATANTE, quando solicitado por essa, indicando e-mail,
endereço, número de telefone comercial e celular corporativo, caso
disponível. 

13.15  Apresentar  Termo  de  Confidencialidade  por  parte  de  seus
prestadores  de  serviço  envoldidos  diretamente  na  execução  dos
serviços contratados.

14 Critérios de Qualificação Técnica Exigidos para a CONTRATADA

14.1 Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que o licitante executa ou executou a prestação
de  serviços  técnicos  de  Suporte  Remoto  e  Presencial,  de  1º  e  2º  Níveis,  aos
Usuários de Tecnologia da Informação (TI): 

14.1.1 Capacidade técnica de prestação de serviço em um período ininterrupto
de um ano, de atendimento remoto e suporte técnico, nas modalidades remotas
(web e telefônico) e presencial num ambiente de pelo menos 200 (duzentas)
estações de trabalho, com no mínimo 200 (duzentos) usuários de TIC. 

14.1.2 Capacidade técnica de suporte, em um período ininterrupto de um ano,
ao  Sistema  Operacional  Microsoft  Windows  10,  Suites  de  Escritório  e
Soluções de Videoconferência. 

14.1.3  Capacidade  de  gerenciamento  de  atendimento,  em  um  período
ininterrupto de um ano, utilizando software de gerenciamento de acesso remoto
e solução de “Base de Conhecimento”,  com quantidade de registros/eventos
igual ou superior a 500 (quinhentos) por mês.
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14.2 No(s) atestado(s) devem estar  explícitos:  a empresa que está  fornecendo o
atestado,  o  responsável  pelo  setor  encarregado  do objeto  em questão,  inclusive
telefones de contato, e a especificação dos serviços executados. 

14.3  Para  a  comprovação  do  período  mínimo,  será  admitido  o  somatório  de
atestados (mas os períodos concomitantes serão computados uma única vez). 

14.4 Somente será aceito atestado expedido após a conclusão do contrato, ou se
decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido
firmado para ser executado em prazo inferior. 

14.5 Os atestados apresentados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da
atividade  econômica  principal  ou  secundária  especificadas  no  contrato  social
vigente da licitante.

14.6  O  licitante  deverá  disponibilizar  todas  as  informações  necessárias  à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos,  cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da
contratante e local em que foram prestados os serviços. 

14.7  A comprovação  do vínculo  de trabalho  dos  profissionais  indicados  com a
licitante deverá ser efetuada quando da assinatura do contrato com o TRE/AL.

15          Das Sanções Administrativas

15.1 Disposições Gerais

15.1.1  A  CONTRATADA  ficará  sujeita  às  penalidades  previstas  nas  Leis  nº
10.520/2002 e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou
condições do presente contrato; 

15.1.2  Conforme  o  disposto  no  art.  7º  da  Lei  10.520/2002,  na  hipótese  de  a
CONTRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento  da  execução  do  objeto  da  presente  contratação,  não  mantiver  a
proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  deste  contrato/objeto,  comportar-se  de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e, se for o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, e no Edital e das demais
cominações legais; 

15.1.3 Uma vez iniciados os serviços contratados, a execução incompleta ou em
desconformidade com as condições avençadas, poderão ser aplicadas as seguintes
penalidades,  resguardados  os  procedimentos  legais  pertinentes,  sem prejuízo  do
disposto nos parágrafos anteriores dessa seção: 

15.1.3.1 Advertência; 
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15.1.3.2  Multa  nas  seguintes  hipóteses  e  nas  demais  previstas  na  seção  de
penalidades deste Termo de Referência:

15.1.3.2.1 Multa moratória de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia
de  atraso  injustificado,  limitada  sua  aplicação  até  o  máximo  de  10  dias,
situação que poderá caracterizar inexecução parcial do contrato; 

15.1.3.2.2 Pela caracterização de inexecução parcial do objeto contratado, será
aplicada multa de até 20% do valor global do contrato; 

15.1.3.2.3  Após  o  20º  dia  de  atraso,  os  serviços  poderão,  a  critério  do
CONTRATANTE, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução total do
Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento; 

15.1.3.2.4 Pela caracterização de inexecução total do objeto contratado, será
aplicada multa de até 30% do valor global do contrato; 

15.1.3.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos; 

15.1.3.4  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração  Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior; 

15.1.4 No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias
úteis  a  contar  da  data  da  intimação  para  o  pagamento,  a  importância  será
descontada  da  garantia  prestada  ou  dos  pagamentos  a  que  fizer  jus  a
CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87
da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês; 

15.1.5 Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos III e
IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem
como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União; 

15.1.6 De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções
previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA ou aos
profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei: 

15.1.6.1  Tenham  sofrido  condenação  definitiva  por  praticarem,  por  meios
dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.1.6.2  Tenham  praticado  atos  ilícitos  visando  a  frustrar  os  objetivos  da
licitação; 

15.1.6.3  Demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados; 
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15.1.7 Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87, da Lei n.º
8.666/93,  exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo de
05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato; 

15.1.8 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 87, da
Lei  n.º  8.666/93,  caberá  pedido  de  reconsideração  ao  Exmo.  Sr.  Presidente  do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da
data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de
sua aplicação; 

15.1.9 Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o item anterior,
serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem como
daquela competente para decidir sobre o recurso; 

15.1.10 O recurso e o pedido de reconsideração deverão ser entregues, mediante
recibo,  no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado no edifício sede,
situado na Av. Aristeu de Andrade, 377 – Farol, Maceió/AL; 

15.1.11  As  penalidades  previstas  neste  Termo de  Referência  são  independentes
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multa, cumulativamente,
sem prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da
Lei 8.666/93).

15.2 Tabela de Penalidades

15.2.1 A advertência não é pressuposto para aplicação das

outras  penalidades,  se  as  circunstâncias  exigirem

punição mais rigorosa. A advertência será aplicada

de ma- neira preventiva e pedagógica nas infrações

de menor ofensividade e leves, conforme ilustrado

na tabela 2 de níveis de gravidade. Essas infrações

possuem as seguintes características:

15.2.1.1 Não causam prejuízo à Administração;

15.2.1.2 A CONTRATADA após a notificação, diligência

para resolver o pro- blema, fornecer o produto ou executar o

serviço; e

15.2.1.3 Nas  hipóteses  onde  há  elementos  que  sugerem

que a CONTRATADA corrigirá seu procedimento.
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15.2.2 A suspensão temporária de participação em licita-

ção e o impedimento de  contratar com o TRE/AL

poderão  ser  aplicados  nas  hipóteses  previstas  no

Art. 88 da Lei nº 8.666/93 e nas seguintes:

15.2.2.1 Descumprimento reiterado de obrigações fiscais;
e

15.2.2.2 Cometimento de infrações graves, muito graves e

gravíssimas, considerando os prejuízos causados ao  CON-

TRATANTE e as circunstâncias no caso concreto.

15.2.2.3 Na ocorrência de infrações contratuais não espe-

cificadas  na  tabela  3,  o  fiscal/gestor  do  contrato  utilizará

como critérios o prejuízo causado ao contratante e a diligên-

cia da contratada para solucionar o problema ao enquadrá-lo

em um dos níveis de criticidade especificados na tabela 2.

15.2.3 A multa poderá ser acumulada com quaisquer ou-

tras sanções e será aplicada na seguinte forma:

Tabela 1: Percentual máximo para as infrações

Infração
Multa 
(%  sobre  o  valor
global do contrato)

1) apresentação de documentação falsa

Até 30% (trinta por cento)

2) fraude na execução contratual

3) comportamento inidôneo

4) fraude fiscal

5) inexecução total do contrato
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6) inexecução parcial
Até 20% (vinte por cento)

7) descumprimento de obrigação contrat-
ual

15.2.4 Além dessas, serão aplicadas multas por meio da combi-

nação de níveis de gravidade relacionados na Tabela 2 às infra-

ções descritas na Tabela 3, sendo o número de multas por níveis

de  gravidade  computados  para  a  configuração  de  inexecução

parcial e/ou total do contrato;

15.2.5 Todas  as ocorrências  contratuais  serão registradas  pelo

CONTRATANTE,  que notificará a  CONTRATADA  dos regis-

tros. Serão atribuídos níveis para as        ocorrências, conforme

tabela 3;

15.2.6 Na ocorrência de infrações contratuais não especificadas

na tabela 3, o fiscal/ gestor do contrato utilizará como critérios o

prejuízo causado ao contratante e a diligência da CONTRATA-

DA para solucionar o problema ao enquadrá-lo em um dos  ní-

veis de criticidade especificados na tabela 2;

15.2.7 Em caso de registro de infração na qual a CONTRATA-

DA apresente justificativa razoável e aceita pelo fiscal do con-

trato, o nível da infração poderá ser desconsiderado ou inserido

em uma categoria de menor gravidade;

Tabela 2: Níveis de Gravidade

Nível de
Gravidade

Correspondência
(por ocorrência sobre
o  valor  global  do
CONTRATO)

Ocorrências

Inexecução 
Parcial

Inexecução
Total
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1
(menor ofen-
sividade)

0,2%. 7 a 11 12 ou mais

2 (leve) 0,4%. 6 a 10 11 ou mais

3 (médio) 0,8%. 5 a 9 10 ou mais

4 (grave) 1,6%. 4 a 6 7 ou mais

5 (muito grave) 3,2%. 3 a 4 5 ou mais

6 (gravíssimo) 4%. 2 3 ou mais

Tabela 3: Infrações e correspondentes níveis

INFRAÇÃO

Item Descrição Nível

1 Transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévio e
expresso acordo do CONTRATANTE.

6

2 Caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras. 6

3 Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quais-
quer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos
serviços sem o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE

5

4 Utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em
quaisquer  atividades  de  divulgação  empresarial,  como,  por  exemplo,  em
cartões de visita, anúncios e impressos.

5

6 Deixar de relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do 
fiscal do contrato.

3

7 Deixar de sujeitar-se à fiscalização do  CONTRATANTE,  que inclui o atendi-
mento às orientações do fiscal do contrato e a prestação dos esclarecimen-
tos formulados.

4
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8 Deixar  de responsabilizar-se pelos produtos  e materiais  utilizados  na con-
tratação,  assim como substituir  imediatamente qualquer  material  que não
atenda aos critérios especificados neste termo.

6

9 Deixar de zelar pelas instalações do CONTRATANTE 3

10 Deixar de responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos pe-
los seus empregados quando em serviço.

6

11 Deixar de responsabilizar-se pelos encargos trabalhista, fiscal e comercial, 
pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da 
prestação do serviço.

6

12 Deixar de observar rigorosamente as normas regulamentadoras de segu-
rança do trabalho.

6

13 Deixar de manter nas dependências do CONTRATANTE, os funcionários iden-
tificados e uniformizados de maneira condizente com o serviço, observando
ainda as normas internas e de segurança.

2

14 Deixar de manter, durante todo o período de vigência contratual, todas as 
condições de habilitação e qualificação que permitiram sua contratação

6

15 Deixar de disponibilizar e manter atualizados conta de  e-mail,  endereço e
telefones comerciais para fins de comunicação formal entre as partes.

2

16 Deixar de responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus
prestadores de serviço e por quaisquer prejuízos que sejam causados à CON-
TRATANTE e a terceiros.

6

17 Deixar de encaminhar documentos fiscais e todas as documentações deter-
minadas pelo fiscal do contrato para efeitos de atestar os serviços e compro-
var regularizações.

4

18 Deixar  de  assumir  todas  as  responsabilidades  e  tomar  as  medidas
necessárias para o atendimento dos prestadores de serviço acidentados ou
com mal súbito.

6

19 Deixar de relatar à CONTRATANTE toda e quaisquer irregularidade ocorrida,
que impeça, altere ou retarde a execução do contrato, efetuando o registro
da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu es-
clarecimento.

5

20 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a 5
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execução do objeto.
21 Recusar fornecimento determinado pela fiscalização sem motivo justificado. 3

22 Retirar das dependências do TRE/AL quaisquer equipamentos ou materiais
de consumo sem autorização prévia.

3

23 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 6

Em caso de registro de infração na qual a CONTRATADA apresente justificativa razoável e

aceita pelo fiscal do contrato, o nível da infração poderá ser desconsiderado ou inserido em

uma categoria de menor gravidade.

16 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 - Trata-se de primeira contratação, desta natureza, própria do TRE/AL, sendo assim

não há histórico referencial para a contratação.

2 - O atendimento será em sua grande maioria no âmbito da sede o Regional, observa-

se, sem prejuízo doutros pontos, no Termo de Referência Item 7.2.2.1.3.3 que há possi-

bilidade de deslocamento, limitado ao âmbito do TRE/AL.

 3 - Não há, a priori, atendimento em feriados locais e nacionais. Todavia, quanto ao ho-

rário, atentar para possibilidade, excepcional, de atendimento nível 2, até às 20hrs, pre-

vista no Termo de Referência, Item 6.2.1 ; 

4 - O TRE/AL usa ferramenta de Controle de Chamados de desenvolvimento próprio,

sem limite de usuários; 

5 - Equipamento do TRE/AL: aproximadamente 500 (quinhentos) computadores e no-

breaks/estabilizadores; 60 (sessenta) notebooks; 50 (cinquenta) firewalls e roteadores;

80 (oitenta) multifuncionais. 

6 - Itens de reposição de hardware que de propriedade do TRE/AL são de responsabili-

dade deste Regional.

7 - O TRE/AL fornecerá ambiente e meio de atendimento básico (mesa, computador, te-

lefone/ramal, impressora, bancada para realização de teste).
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                                                               ANEXO I-A

                                                CATÁLOGO DE SERVIÇOS

(*) para fins de faturamento as tarefas de presente catálogo (Anexo I - Catálogo de Serviços) só podem ser consideradas para quando

concluídas integralmente.

(**) deve a contratada, antes de realizar o faturamento, em condição preliminar ao Relatório Mensal de Atividades, enviar informe

que estabeleça correlação entre os serviços do presente catálogo e as tarefas previstas no Item 2.7.4 para conferência e atesto

preliminar por parte da fiscalização contratual.

Incidentes e Problemas
Usuário Comum

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Média Baixo Baixa

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Média Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Média Médio Média

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Baixa Baixo Baixa

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Média Médio Média

Correio Eletrônico
Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de
correio compartilhadas Média Médio Média

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver tablets Baixa Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver impressora Média Baixo Baixa
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Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Baixa Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver scanner Média Baixo Baixa

Estação de trabalho e equipamentos Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Média Baixo Baixa

Usuários e grupos Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Baixo Média

Incidentes e Problemas
Usuário Preferencial

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas Urgência Impacto Prioridade

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a rede wireless Alta Baixo Média

Acesso de rede e dados Falha, analisar e resolver acesso a dados (arquivos e pasta) Alta Médio Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar, resolver evento online em aplicativo de videoconferência Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver antivírus Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver execução de sistemas desenvolvidos Alta Alto Alta

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos diversos Alta Baixo Média

Aplicativos e aplicações Falha, analisar e resolver aplicativos de escritório Alta Médio Alta

Correio Eletrônico
Falha, analisar e resolver caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio com-
partilhadas Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos Falha, analisar e resolver certificados digitais Alta Alto Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos Falha, analisar e resolver tablets Alta Baixo Média

Estação de trabalho e equipamen-
tos Falha, analisar e resolver acesso a rede Alta Alto Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos Falha, analisar e resolver impressora Alta Médio Alta

Estação de trabalho e equipamen-
tos Falha, analisar e resolver agente de monitoramento Alta Baixo Média

Estação de trabalho e equipamen- 
tos Falha, analisar e resolver scanner Alta Baixo Média

Estação de trabalho e equipamen- 
tos Falha, analisar e resolver sistemas operacionais Alta Médio Alta
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Usuários e grupos
Falha, analisar e resolver perfil de usuários e grupos no AD Alta Médio Alta

Requisições de Serviço

Categoria da Atividade Detalhamento de Atividades Técnicas
Prioridade

Usuário Co- 
mum

Usuário Prefe-
rencial

Acesso de rede e dados Configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a rede wireless Normal Alta

Acesso de rede e dados Disponibilizar acesso a dados (arquivos e pastas) Normal Alta

Acesso de rede e dados Orientar usuários quanto ao acesso de rede e dados Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar sistemas desenvolvidos Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos de escritórios Normal Alta

Aplicativos e aplicações Orientar usuários quanto ao uso de aplicativos e aplicações Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar antivírus Normal Alta

Aplicativos e aplicações Instalar, configurar e disponibilizar aplicativos diversos Normal Alta

Correio Eletrônico Orientar usuários quanto ao uso e funcionalidades do correio eletrônico Normal Alta

Correio Eletrônico Configurar e disponibilizar caixas de usuário, listas de distribuição ou caixas de correio 
compartilhadas Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar certificados digitais Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Eliminar dados de estação de trabalho utilizando ferramenta forense Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar estação de trabalho Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Configurar e disponibilizar evento online em aplicativo de videoconferência Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar acesso a rede Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar agente de monitoramento Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar impressora Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar scanner Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar sistemas operacionais Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Instalar, configurar e disponibilizar tablets Normal Alta
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Estação de trabalho e equipamentos Orientar Usuários quanto ao uso dos Equipamentos Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Remanejar ou remover equipamentos Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Emitir laudo de equipamento Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Teste de periférico Normal Alta

Estação de trabalho e equipamentos Acionar garantia de equipamento Normal Alta

Usuários e grupos Orientar Usuários quanto ao uso e funcionalidades de listas de distribuição e perfis Normal Alta

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar perfil de usuários e grupos no AD Normal Alta

Usuários e grupos Configurar e disponibilizar senha Normal Alta

Assistência proativa Visita Técnica Alta Alta

Backup Criação de jobs de backup/replicação Normal Alta

Backup Restauração de jobs de backup/replicação Média Alta

Backup Configurações de baixa complexidade na solução de backup Normal Alta

Backup Solução de problemas de baixa complexidade na solução de backup Alta Alta

Virtualização Criação de Virtual Machines - VM Normal Alta

Virtualização Alteração de configuração de VMs Normal Alta

Virtualização Configurações de baixa complexidade na solução de virtualização Normal Alta

Windows/Linux Server Instalação de servidor Normal Alta

Windows/Linux Server Configuração de serviços/sistemas de baixa complexidade em servidor Média Alta

Windows/Linux Server Solução de problemas de baixa complexidade na solução em servidor Alta Alta

(*) São considerando problemas de baixa complexidade aqueles derivados da necessidade de atualização, revisão de configuração, entre outros que não demandem, a priori, abertura de
chamados ou abertura de incidentes junto ao responsável pela distribuição do software/produto.

Eventos
Categoria da Atividade Tarefa

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração de até meio período

Apoio a Eventos Assistência a evento de duração em período integral
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Apoio a Eventos Assistência a Sessão Plenária do TRE/AL

15.2.8 Esse catálogo contém somente as atividades nas quais a CONTRATADA realizará as suas atividades no Serviço de Aten-

dimento ao Usuário. As outras atividades relativas aos outros setores da STI não estão elencadas neste catálogo.

15.2.9 As alterações no catálogo de serviço e nos critérios de priorização serão efetivadas mediante apostilamento do contrato.

15.2.10 As prioridades das Requisições de Serviço serão dadas a partir do perfil do usuário e do tempo que o chamado está

aberto sem resolução.

15.2.11 Os critérios de Prioridade refletidos no Catálogo de Serviços são:

Impacto

Alto Médio Baixo

A
lt

o Prioridade alta Prioridade alta Prioridade média

M
éd

ia Prioridade alta Prioridade média Prioridade baixa

B
ai

xa Prioridade média Prioridade baixa Prioridade baixa

Tabela de Classificação de Prioridade de Incidentes

15.2.12 O impacto e a urgência são os dois critérios básicos para a classificação de Incidentes;

 15.2.13 Impacto – Classifica importância dos efeitos que determinado incidente, problema ou mudança podem vir a surtir no negócio.

15.2.13.1 Alto – Pode afetar significativamente o negócio da instituição.
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15.2.13.2 Médio – Pode afetar moderadamente o negócio da instituição.

15.2.13.3 Baixo – Pode afetar minimamente o negócio da instituição.

15.2.14 Urgência – Determina quanto tempo a permanência de determinado incidente, problema ou mudança poder impactar

significativamente o negócio.

15.2.14.1 Alta – Sugere a tomada de ação no menor tempo possível para restabelecimento dos serviços.

15.2.14.2 Média – Sugere a tomada de ação de forma programada a fim de garantir que esta não mude seu estado para

Alta.

15.2.14.3 Baixa – Pode ser previamente programada ou conforme disponibilidade.
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                                      ANEXO I-B

                                                                  SOFTWARES

LICENÇAS DE VEEAM BACKUP & REPLICATION

PRODUTO QUANTIDADE

Veeam Backup & Replication versão 10 ou superior 8

LICENÇAS DE VMWARE VSPHERE

PRODUTO QUANTIDADE

Vmware vCenter Standard 02

Vmware vSphere Enterprise Plus 22

LICENÇAS TREND MICRO (ANTIVIRUS)

PRODUTO QUANTIDADE

Trend Micro Officescan 500

LICENÇAS DIVERSAS

SOFTWARE QUANTIDADE DE LICENÇAS

OFFICE 365 50

LICENÇAS WINDOWS

PRODUTO QUANTIDADE
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WINDOWS SERVER DATACENTER 10

WINDOWS CALS 700

LINUX

PRODUTO QUANTIDADE DE VMs

Redhat ou distribuição derivada 20

Ubuntu ou distribuição derivada 20
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  ANEXO I-C

                                                              LISTA DE SISTEMA

Nome do Sistema Informações

SEI – Sistema Eletrônico de Informações https://sei.tre-al.jus.br

Sistema de Chamados Sistema Interno de Controle de Chamados
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ANEXO I-D

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Eu,                                                                                                                                                                     ,  inscrito(a)  sob

RG n.º                                                                             e CPF n.º                                                                         ,  colaborador

da empresa                                                                            , estabelecida no endereço

                                                                                                    ,      inscrita      no      CNPJ/MF      com      o      n.º

                                                             , em razão da execução das atividades previstas do contrato TRE/AL nº

                                   ,  tomei conhecimento de informações sobre o ambiente computacional do Tribunal

Regional  Eleitoral  de  Alagoas  -  TRE/AL  e  aceito  as  regras,  condições  e  obrigações  constantes  no

presente Termo.

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção

às informações restritas de propriedade exclusiva do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro

modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas, projetos,

especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, foto-

grafias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, pro-

cessos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedo-

res e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias,

outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.

3. Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência for-

mal e expressa do TRE/AL, das informações restritas reveladas.

4. Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores,

consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos

nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços ao TRE/AL, de-

vendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas re-

veladas.

5. Obrigo-me, perante o TRE/AL, informar imediatamente qualquer violação das regras de sigilo

estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existên-

cia de dolo.

6. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data

da assinatura de contrato entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL e a

_________________________________________________.
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E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, assino-o.

Maceió,                de                                                  de 20           .

Assinatura:                                                                                                                             
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ANEXO I-E

TERMO DE VISTORIA

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Declaramos, para  fins  de  participação  no  pregão  TRE/AL nº                                             ,  que  a  empresa

                                                                                                                           , devidamente representada pelo  Sr.

                                                                                                                , CPF nº                                                                 ,

realizou vistoria técnica junto a este Tribunal Regional Eleitora de Alagoas,  tomando conhecimento

sobre o local onde deverão ser realizados os serviços contratados, como Centro de Processamento de

Dados; sobre os subsistemas de controle e operação das salas do CPD que hospedam os sistemas

críticos do TRE/AL; os modelos de equipamentos utilizados pelo TRE/AL; a topologia de rede local do

TRE/AL; os softwares de monitoramento e controle de ciclo de vida de chamados.

Maceió,              de                                            de 20            .

Representante da licitante

Representante do TRE/AL
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ANEXO I-F

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

AO Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas– PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/20YY

Dados da Empresa
Razão Social:
CNPJ:
Endereço Eletrônico (e-mail):
Tel/Fax:
Endereço:
Banco: Agência: C/C:

Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Contrato
Nome:
Função:
CPF:
Telefone/Fax:
Endereço Eletrônico (e-mail):

Item Descrição Valor Unitário
(R$)

Quantidade        Valor
total (R$)

1 Unidade de Serviço Técnico - 

UST

7.724

Obs 1. – Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos,

como impostos, taxas, fretes, garantias, serviços de instalação, salários, encargos sociais, fiscais e

comerciais, bem como quaisquer outros aplicáveis.

Obs.  2  –  Declaramos  de  que  a  empresa  possui   todos  os  requisitos  exigidos  no  edital   e   no
termo  de referência para o cumprimento do objeto contratual.
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ANEXOANEXO  IIII

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO
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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ANEXO III

                 MODELO DE DECLARAÇÃO  ASSUMINDO  TODOS OS ÔNUS 

       PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº                                        , sediada na
Rua    __________________,   Fone: (            )                                           Fax:  (            ) 

             ,
endereço eletrônico:                                       ,  declara,  sob  as  penas  da  lei,  que
assume  todos  os  ônus  da  não  execução  da  vistoria,  e  que  não  efetuará
reclamações  posteriores  sobre  dificuldades  encontradas  na  execução  dos
serviços.

Maceió,                     de                  de 2022.
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ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022

Contrato nº XX/2022
Processo nº 0006398-24.2021.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SUPORTE  TÉCNICO  DE  TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO - TI, POR MEIO DE UNIDADES
DE SERVIÇO TÉCNICO –  USTs,  CELEBRADO
COM A EMPRESA _________.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-
38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu
Presidente, Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,  brasileiro,  casado,  Magistrado,
portador  da Carteira  de  Identidade nº  215.430 SSP/AL,  inscrito  no CPF  sob o  nº
087.912.284-68,  residente  e  domiciliado nesta  cidade, e a empresa __________,
situada na _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da C.I
nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de
conservação  das  urnas  eletrônicas, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no
Decreto nº 10.024/2019, e no Edital do Pregão Eletrônico nº  17/2022, devendo ser
observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, pelo  Decreto nº 7.174/2010,  sendo-lhe aplicada, subsidiariamente, a
Lei  n°  8.666,  de 21/06/1993,  em consonância com o que  faculta  o art.  191 da
Lei  nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  e  Contratos  Administrativos),  ficando  os
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90
que sejam compatíveis com o regime de direito público.

PARÁGRAFO ÚNICO –  Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da
Lei Federal n° 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de
direito privado. Além da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº
15.787, de 15/02/2017, sobre Norma de Contratação, disponível no site www.tre-
al.gov.br, seguindo o caminho: Informações Gerais, Norma de Contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a prestação continuada de serviço especializado
de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de Unidades de Servi-
ço Técnico – USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional
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Eleitoral de Alagoas - TRE/ AL, conforme as exigências contidas neste contrato e no
Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 17/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor total estimado para este contrato é de R$ XX (XXXX), considerando a
estimativa de 7.724 (sete mil e setecentos e vinte e quatro) UST (Unidade de Serviço
Técnico) para o período de vigência de 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor unitário da UST é de R$ XX (XXXX).

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA,  pelos  serviços  efetivamente
executados,  em até 10 dias úteis,  contados a partir  da data final  do período de
adimplemento  de  cada  parcela,  caso  não  exista  outra  pendência  que  impeça  o
pagamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” (Lei nº
9.317/96), será obrigada a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração,
na forma do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012, em duas
vias, assinadas pelo seu representante legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será feito por meio de depósito na conta-
corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da
respectiva fatura ou nota fiscal do fornecimento, acompanhada do atesto do Fiscal
do Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para  execução  do  pagamento  de  que  trata  a  presente
Cláusula, a CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, até o dia 25 de cada mês,
emitida em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com descrição completa
dos serviços executados, indicação do número do contrato e da nota de empenho
correspondente, além de indicação dos seus dados bancários, além de necessária
juntada do Relatório Mensal de Atividades.

PARÁGRAFO  QUARTO  -  Sobre  o  valor  da  Nota  Fiscal,  o  CONTRATANTE  fará  as
retenções devidas ao INSS e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução
Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012.

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá, ainda, junto com a Nota Fiscal/Fatura,
apresentar  os  documentos  comprobatórios  de  regularidade  fiscal  e  trabalhista,
exigidos no Edital de Licitação.

PARÁGRAFO SEXTO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
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PARÁGRAFO  NONO -  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%

PARÁGRAFO DEZ - Nenhum pagamento  será  efetuado  à  CONTRATADA,  enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtu-
de de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acrésci-
mos de qualquer natureza.

PARÁGRAFO ONZE - Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar
o pagamento se, no momento da aceitação, os serviços prestados não estiverem em
perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas.

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2021, relativos ao PTRES n° 167674  (Julgamento  de  Causas  e  Gestão
Administrativas)- Natureza da Despesa n° 33.90.40.21, compromissadas pela Nota
de Empenho n° XX de XXXX de XXXX de XXXX, no valor correspondente à R$
XX(XXXX).

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas,  sendo  indicados  por  meio  de
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto; 

b) Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal;
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c) Relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do gestor do con-
trato e, preferencialmente, por escrito; 

d) Prestar esclarecimentos ao TRE/AL e sujeitar-se às orientações do gestor do con-
trato; 

e) Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 dias úteis, irregularidades ocorri-
das que impeçam, alterem ou retardem a execução do contrato/objeto, efetuando o
registro da ocorrência com todos os dados e circunstâncias necessárias a seu escla-
recimento, sem prejuízo da análise da administração e das sanções previstas; 

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obriga-
ções por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação (Art. 55, XVIII Lei 8.666/93); 

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a tercei-
ros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei 8.666/93);

h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhista, previdenciário, fiscal e comercial,
pelos seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da prestação do
serviço, sendo que não existirá para o TRE/AL qualquer solidariedade quanto ao cum-
primento dessas obrigações; 

i) Disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e telefones comerci-
ais para fins de comunicação formal entre as partes; 

j) Não caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras; 

k) Não utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de
visita, anúncios e impressos; 

l) Não reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços sem o
consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE;

m) Ter pleno conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes ao ser-
viço a ser executado, não podendo invocar posteriormente desconhecimento para
cobrança de serviços extras, desde que previstos na proposta comercial da CONTRA-
TADA; 

n) Indicar o preposto no prazo de 10 (dias) dias úteis, contados a partir da assinatura
do contrato, para garantir, em todas as questões relativas ao cumprimento das obri-
gações legais e administrativas da CONTRATADA, a presteza e a agilidade necessária
ao processo decisório. O Preposto deverá reportar-se ao CONTRATANTE, quando soli-
citado por essa, indicando e-mail, endereço, número de telefone comercial e celular
corporativo, caso disponível.
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o) Apresentar Termo de Confidencialidade por parte de seus prestadores de serviço
envoldidos diretamente na execução dos serviços contratados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou
juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto
no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.  

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contra-
tuais; 

b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

c) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços realizados
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimentos; 

d) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularida-
des verificadas no serviço realizado, fixando prazo para que seja substituído, repara-
do ou corrigido; 

e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao serviço, no prazo
e forma estabelecidos; 

f) Aplicar as sanções, conforme previsto no termo de referência e/ou outros instru-
mentos adequados, como edital e contrato; 

g) Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao serviço contratado
que venham a ser solicitadas pelos técnicos da CONTRATADA; 

h) Exigir, uma vez comprovada a necessidade, o imediato afastamento do ambiente
do CONTRATANTE, de qualquer profissional ou preposto da CONTRATADA que, por
justas razões, vier a desmerecer a confiança, embaraçar a fiscalização ou, ainda, que
venha a se conduzir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das fun-
ções que lhe forem delegadas; 
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i) Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de
eventuais imperfeições no curso de execução do serviço, fixando prazo para a sua
correção.

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite
de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Este contrato poderá ser reajustado, visando à adequação
aos novos preços de mercado e à variação efetiva dos insumos e materiais aplicados
na prestação dos serviços, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a
contar da data de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se
referir, ou da data do último reajuste, aplicando-se o Índice de Custos de Tecnologia
da Informação (ICTI) calculado pelo Instituto Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ou,
na insubsistência deste, por outro índice que vier a substituí-lo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto,
as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A contratada poderá exercer seu direito ao reajuste dos
preços até a data da prorrogação contratual subsequente

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 

A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002
e 8.666/93 em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições do
presente edital.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Conforme o disposto no art.  7º da Lei  10.520/2002,  na
hipótese de a CONTRATADA, dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de
entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa,
ensejar  o  retardamento  da  execução  do  objeto  da  presente  contratação,  não
mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  deste  contrato/objeto,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e, se for o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, e no Edital e
das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Uma vez iniciados os  serviços contratados,  a  execução
incompleta  ou  em  desconformidade  com  as  condições  avençadas,  poderão  ser
aplicadas  as  seguintes  penalidades,  resguardados  os  procedimentos  legais
pertinentes, sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores dessa seção:

a) Advertência;

b) Multa nas seguintes hipóteses e nas demais previstas na seção de penalidades do
Termo de Referência (Anexo I) do Edital do PE nº 17/2022:
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b.1) Multa moratória de 0,5% sobre o valor total da contratação, por dia de atraso
injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 dias, situação que poderá
caracterizar inexecução parcial do contrato;

b.2)  Multa  de  até  20%  do  valor  global  do  contrato,  pela  caracterização  de
inexecução parcial do objeto contratado; 

b.2.1)  Após  o  20º  dia  de  atraso,  os  serviços  poderão,  a  critério  do
CONTRATANTE,  não mais  ser  aceitos,  configurando-se a inexecução total  do
Contrato, com as consequências previstas em lei e neste instrumento; 

b.3)  Multa  de  até  30%  do  valor  global  do  contrato,  pela  caracterização  de
inexecução total do objeto contratado;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o TRE/AL, por até 02 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir  a Administração pelos
prejuízos  resultantes  e  após  decorrido  o  prazo  da sanção  aplicada  com base  na
alínea anterior. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de
5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será  descontada  da  garantia  prestada  ou  dos  pagamentos  a  que  fizer  jus  a
CONTRATADA ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da
Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês.

PARÁGRAFO QUARTO -  Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas
nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº
10.520/02,  bem como a rescisão contratual,  serão publicados  resumidamente  no
Diário Oficial da União.

PARÁGRAFO QUINTO - De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas
as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da referida lei, à CONTRATADA
ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei: 

1) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; 

2) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

3) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
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PARÁGRAFO SEXTO - Da aplicação das penas definidas no caput e no § 1º do art. 87,
da Lei n.º 8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo
de 05(cinco) dias úteis da data de intimação do ato. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV,
do  art.  87,  da  Lei  n.º  8.666/93,  caberá  pedido  de  reconsideração  ao  Exmo.  Sr.
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar da data de intimação do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO OITAVO -  Na comunicação da aplicação da penalidade de que trata o
item anterior,  serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a
sanção, bem como daquela competente para decidir sobre o recurso.

PARÁGRAFO NONO - O  recurso  e  o  pedido  de  reconsideração  deverão  ser
entregues, mediante recibo, no setor de protocolo do CONTRATANTE, localizado na
Avenida Aristeu de Andrade. Nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, nos dias
úteis, durante o horário normal de expediente deste Regional. 

PARÁGRAFO DEZ - As penalidades previstas neste Edital são independentes entre
si,  podendo ser  aplicadas  isoladas  ou,  no  caso  de  multa,  cumulativamente,  sem
prejuízo de outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei
8.666/93).

PARÁGRAFO ONZE - No item 15.2 (Tabela de Penalidades) do Anexo I (Termo
de  Referência)  do  Edital  do  PE  nº  69/2021,  constam outras  disposições  sobre  a
aplicação  das  sanções  administrativas,  tais  como,  o  percentual  máximo  para  as
infrações,  os  níveis  de  gravidade,  e  a  discriminação  das  infrações  e  seus
correspondentes níveis.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
Contratada, fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito,
até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades
aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA
DE PREÇOS DA CONTRATADA
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Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do
Edital do Pregão Eletrônico n° 17/2022 e às estipulações da proposta de preços da
Contratada (evento SEI nº XXXX).

CLÁUSULA QUINZE– DO ANEXO

O termo do ANEXO I do Edital do certame licitatório passará a compor o Anexo
deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA GARANTIA

A  CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do
Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste
termo de referência, cabendo-lhe optar dentre as modalidades: caução em dinheiro,
títulos de dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme disposto no
art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  A  inobservância  do  prazo  fixado  para  apresentação  da
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO –  O  atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  autoriza  a
Administração  a  promover  a  rescisão  do  contrato  por  descumprimento  ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art.
78 da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A validade da garantia,  qualquer que seja a modalidade
escolhida,  deverá abranger  um período de mais  1 (um)  mês após o  término da
vigência contratual.

PARÁGRAFO  QUARTO -  A  garantia  assegurará,  qualquer  que  seja  a  modalidade
escolhida, o pagamento de:

e) prejuízo  advindo  do  não  cumprimento  do  objeto  do  contrato  e  do  não
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

f) prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;

g) multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA; 
h) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não

adimplidas pela contratada;’

PARÁGRAFO  QUINTO  -  A  garantia  em  dinheiro  deverá  ser  efetuada  na  Caixa
Econômica  Federal  em  conta  específica  com  correção  monetária,  em  favor  do
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO  SEXTO  -  A  modalidade  seguro-garantia  somente  será  aceita  se
contemplar todos os eventos indicados acima
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PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de
sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

PARÁGRAFO OITAVO - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva
reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for
notificada.

PARÁGRAFO NONO -  O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de
uma ou mais das seguintes hipóteses:

e) caso fortuito ou força maior; 
f) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações

contratuais; 
g) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou

fatos praticados pelo CONTRATANTE; 
h) atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DEZ -  Não  serão  aceitas  garantias  que  incluam outras  isenções  de
responsabilidade que não as previstas neste item.

PARÁGRAFO ONZE - Será considerada extinta a garantia:

c) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada
de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

d) no prazo de um mês após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não
comunique a ocorrência de sinistros.

CLÁUSULA DEZESSETE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na
forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato
lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas
abaixo:

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022.

Pelo TRE/AL 
              Desembargador Otávio Leão Praxedes
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    Presidente do TRE/AL

Pela Empresa        
           Representante da empresa
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 22/03/2022 13:46:22 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


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 Ordenador de Despesas - Pres

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
23/03/2022

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe de Seção

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2022NE999999

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 23/03/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Av. Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Abertura da Licitação

Em 05/04/2022  às 14:00  no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação
22/03/2022  às 13:45 012.995.344-06

Histórico de Matérias

Id Transação Id
Matéria

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo

Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

0700110500017202200001 14360319 21/03/2022
18:11 01299534406 23/03/2022

Sustada
pelo

SIASGnet
21/03/2022

18:12 Sim Visualizar

0700110500017202200002 14362022 22/03/2022
13:45 01299534406 23/03/2022 Em

Editoração
22/03/2022

13:45 Sim Visualizar

Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 22/03/2022 13:52:02 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
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 00017/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 27090 - Outros Serviços para a Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (T
Unidade de Fornecimento
UND SERVIÇO TÉCNICO
Descrição Detalhada

Outros Serviços para a Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 907.801,72

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

17/02/2022 300.000,00 05.808.226/0001-37 LUMINAR - SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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MCR Sistemas e Consultoria
Lt d a .

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021-SRP

PROCESSO SEI Nº 249292-69.2021.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 5301, de 17/08/2021, torna público que

o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 041/2021-RP, Registro de Preços para contratação de
empresa para fornecimento e instalação de persianas tipo rolô, incluindo a retirada e
descarte sustentável das persianas existentes, e declarou fracassado o certame em razão
da desclassificação das empresas licitantes.

São Paulo, 22 de março de 2022.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 223/2022. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA. OBJETO: Cessão
do software GEAFIN - Sistema de Gestão Administrativa e Financeira e do software SISRET
- Sistema de Retenções Trabalhistas, ambos criado pelo TRF4. BASE LEGAL: art. 116 e
parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 22/03/2022 a 22/03/2027. 0000771-
84.2020.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, em
12/03/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO SEGUNDO ao Contrato nº 17/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: TK ELEVADORES BRASIL LTDA. OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato
de manutenção de elevadores do prédio sede do Tribunal, por mais 20 meses, a partir de
22/03/2022. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 168396; NDs 3390.30 e 3390.39 e 2020NE500364 e
2020NE50365, datadas de 14/07/2020. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 292.300,00 . PA:
0002191-27.2020.4.04.8000. ASSINATURA: Sandra Mara Cornelius da Rocha, Diretora-Geral,
em 21.03.2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Contrato nº 06/2021. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: HD Vídeo Produtora e Consultoria Ltda. OBJETO: Prorrogação da vigência do
Contrato de prestação de serviços de operação de sistemas de áudio e vídeo, por mais 12
meses, a partir de 16/04/2022. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 397.428,36. DOT.
ORÇAMENTÁRIA: PT - 168396, ND - 3390.39 e Reforço à Nota de Empenho n.º
2022NE500168, datado de 17/03/2022. PA: 0000045-76.2021.4.04.8000. ASSI N AT U R A :
Sandra Mara Cornelius da Rocha, Diretora-Geral, em 22.03.2022.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°16/2022. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: GR INDUSTRIAL LTDA
CNPJ n° 05.441.127/0001-60. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com
fornecimento de peças e componentes, em 01 (um) elevador da marca Wollk, instalado no
Prédio Anexo I do TRF5ªRegião. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/02, Dec.3.555/00,
Dec.10.024/2019, L.C.123/2006, Dec.8.538/2005, I.N. 05/2017- SEGE/MPDG, I.N.73/2020-
SEGE/ME, I.N.1/10-SLTI/MPOG, Lei n° 8.666/1993. Valor: R$
13.000,00(treze mil reais) Recursos Orçamentários: PT-168455 e ED-339039 NE-246/2022
de 16/03/22 na modalidade global, no valor de R$ 10.038,89. Vigência: 12 (doze) meses,
contados a partir de 23/03/2022 assinatura. Assinatura: 21/03/2022. Assinam: Elias José de
Souza, Diretor da Secretaria Administrativa em Exercício-TRF5ªR. e Gilvandro de Aquino
Cabral Júnior, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato n°53/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ n° 03.535.902/0001-10.
Objeto: Prorrogar os prazos previstos na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA
CONTRATUAL e no item 10.3 da CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZOS E CONDIÇÕES do Contrato n°
53/2021, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso V e § 2º da Lei 8.666/1993. PAV nº
00008275-73.2021.4.05.7000-TRF5ªRegião. Vigência: A partir de sua assinatura. Assinatura:
21/03/22. Assinam: Elias José de Souza, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião,
em exercício e Francisco de Assis Bertrand Filho, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo n.º 0003143-22.2020.6.01.8000. Nota de Empenho n. 2022NE000124.

Contratante: TRE/AC. Contratada: ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO

EMPRESARIAL LTDA - CNPJ Nº 07.774.090/0001-17. Objeto: contratação do Curso Online

GESTÃO DE RISCOS ESTRATÉGICOS E DE INTEGRIDADE, para participação de 20 (vinte)

servidores, com carga horária de 12 horas, no valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil

reais). Fundamento Legal: art. 25, II, da Lei n. 8.666/1993. Reconhecimento: em

16/03/2022, por Rosana Magalhães da Silva, Diretora Geral. Ratificação: em

21/03/2022, pelo Desembargador FRANCISCO DJALMA DA SILVA, Presidente do

T R E / AC .

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0005388-42.2021. Objeto: Confecção de faixas informativas para
apoio às Eleições Gerais 2022.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 23/03/2022 das 08h00 às
17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00018-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 23/03/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/04/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe de Seção

(SIASGnet - 22/03/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - 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: 23/03/2022 das 08h00 às
17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00017-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 23/03/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 05/04/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe de Seção

(SIASGnet - 22/03/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 392/2022 - TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 04/2022.
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: K R de Oliveira Chaves. CNPJ 30.080.700/0001-02. Do Objeto: Prestação de
serviços de fisioterapia. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
02.301.0033.2004.0013 - 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: 14/03/2022. Assinam:
Desembargador Wellington José de Araújo pelo Credenciante, e como representante da
Credenciada a Senhora Karla Rachel de Oliveira Chaves.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 162º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa ao acréscimo contratual dos quantitativos
medidos a maior, relativos à 15ª medição. O total de acréscimo importa na quantia de R$
16.385,52 (dezesseis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos),
correspondente ao percentual aproximado de 0,0290% do valor inicial atualizado do
contrato. O presente termo aditivo alterará o valor do Contrato conforme planilhas
orçamentárias em anexo, que passarão a integrar o termo contratual. Fundamento: no art.
65, inciso I, §1º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, c/c cláusula décima segunda do
Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no Processo PAD n.º 20.332/2021. Assina, pelo
TRE, Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, Presidente. DATA: 21/03/2021

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2022 - UASG 070023 - TRE/GO

Nº Processo: 21 .0.000012449-1.
Pregão Nº 8/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 23.982.490/0001-74 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA. Objeto:
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva e atendimento
emergencial, com fornecimento integral de materiais, peças e mão de obra, de 3 (três)
elevadores instalados no edifício Ialba-Luza.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023. Valor
Total: R$ 20.379,96. Data de Assinatura: 22/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 22/03/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 070023 - TRE/GO

Número do Contrato: 5/2020.

Nº Processo: 20.0.000004192-1

Pregão. Nº 6/2019. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS. Contratado:

85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. Objeto: Atualizaça ̃o

do valor da UST contratada, em virtude do reajuste anual dos valores pelo índice

nacional de preços ao consumidor amplo - IPCA. Vigência: 16/03/2020 a 16/11/2023.

Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.111.288,86. Data de Assinatura:

22/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 22/03/0222).
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Pregões 2022

Licitação Em Andamento

 

Número 09/2022
SEI 0012043-64.2020.6.02.8000

Data: 15/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – fones de ouvido de cabeças (headphone) com fone embutido, conforme
especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 967,02.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 10/2022
SEI 0006717-89.2021.6.02.8000

Data: 22/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – fones de ouvido de cabeças (headphone), conforme especificações e
condições assentadas no ANEXO I do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total estimado: R$ 17.250,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 11/2022
SEI 0005460-29.2021.6.02.8000

Data: 17/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de confecção de material gráfico para fornecimento de Manuais tipo cartilha e Guias
Rápidos de instrução para mesários que farão parte das Eleições Gerais de 2022, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 36.135.40.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Número 12/2022
SEI 0005560-81.2021.6.02.8000

Data: 23/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de veículos automotores, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor máximo unitário: R$ 252,20.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 13/2022
SEI 0004603-17.2020.6.02.8000

Data: 24/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos do tipo no-break de médio e grande porte deste Regional, com fornecimento de peças sob demanda, de
acordo com as quantidades, especificações e condições descritas no Edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total: R$ 550.494,56.
Documentos:

Edital
Planilhas (anexo I-A e I-E)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

 

Número 14/2022
SEI 0004543-56.2021.6.02.8000

Data: 25/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a
legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, que estejam cursando
nível de graduação, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO
Valor total: R$ 497.476,80.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 15/2022
SEI 0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 28/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

á l

Valor total: R$ 283.334,27.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 16/2022
SEI 0006489-17.2021.6.02.8000

Data: 04/04/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua, de serviços de manutenção elétrica
preventiva e corretiva, nos locais de votação e outros, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral
durante as Eleições 2022, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO

Valor total: R$ 129.628,79.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  

 

Número 17/2022
SEI 0006398-24.2021.6.02.8000

Data: 05/04/2022 às 14:00:00 

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, conforme o edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO

Valor total: R$ 907.801,72.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 18/2022
SEI 0005388-42.6.02.8000

Data: 06/04/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para confecção de faixas, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 29.750,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
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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 março de 2022.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 23/03/2022, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032954 e o código CRC D89D9C5B.

0006398-24.2021.6.02.8000 1032954v1
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De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 24/03/2022 01:37 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 {01}

 
 
 
 

From: Kenny Santana - ILHASERVICE <kenny.santana@ilhaservice.com.br>
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Cc: Governo - ILHASERVICE <governo@ilhaservice.com.br>, treal-82496n14634876@to.agendor.com.br
 Date: Thu, 24 Mar 2022 08:45:45 -0300

 Subject: [slc] ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 {01}
  

1) Existe contrato semelhante vigente ou recém encerrado?

 

2) Se sim, qual o número do contrato?

 

3) Se sim. com qual empresa?

 

4) Se sim, qual o valor atual do contrato?

 

5) Se sim, quantos profissionais atendem/atendiam ao contrato?

 

6) Qual a es�ma�va de profissionais para esta nova contratação?

 

7) Qual a previsão es�ma�va de profissionais residentes/alocados para execução dos serviços elencados no termo de referência
para este novo contrato?

 

8) Qual o valor do salário recebido por cada profissional alocado na prestação de serviços atual?

 

9) Qual a quan�dade de chamados, requisições de serviços, incidentes ou Unidades de Serviço Técnico (UTSs) es�mada para
esta nova contratação?

 

10) Qual a quan�dade de usuários da infraestrutura atual da contratante?

 

11) Qual a quan�dade de equipamentos por �po (computadores, desktops, notebooks, impressoras, mul�funcionais, monitores,
estabilizadores, nobreaks, roteadores, firewalls, UTMs, etc) para suporte neste novo contrato da contratante?

 

12) Qual a quan�dade de ligações, Tempo Médio de Espera (TME) e Tempo Médio de Atendimento (TMA) das ligações
encaminhadas para o setor de suporte/helpdesk da realidade atual da contratante? 

 

13) Entendemos que a CONTRATANTE fornecerá a infraestrutura necessária para a execução dos serviços, como por exemplo:
so�ware de monitoramento, ferramenta de controle e abertura de chamados, computadores para os funcionários da
contratada, mobiliário para atuação na prestação de serviços e mala de ferramentas?

 

14) As empresas licitantes que forem beneficiadas por leis de incen�vos fiscais, como é o caso da lei 12.546/2011 que trata da
desoneração da folha de pagamento, poderão usufruir destes bene�cios para par�cipação da licitação e, não obrigatoriamente
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deverão cotar os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e tributários, constantes na planilha modelo, considerando sua
realidade fiscal e tendo em vista o princípio da economicidade. Está correto nosso entendimento?

 

15) Em relação a par�cipação de empresas com regime de tributação pelo Simples Nacional, envio abaixo nosso
ques�onamento:

 

Segundo inciso XII do art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006 (Lei do Simples Nacional):

Art. 17.  Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a
empresa de pequeno porte que:

XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;

Ainda, conforme entendimento do TCU, entende-se como cessão de mão de obra:

            1) A colocação do trabalhador à disposição da empresa contratante, para efeito de caracterização da
cessão de mão de obra, ocorre quando o trabalhador é cedido para atuar sob as ordens do tomador dos serviços,
que detém o comando das tarefas e fiscaliza a execução e o andamento dos trabalhos.

             2) Para fins dessa disponibilização, não é necessário que o trabalhador fique exclusivamente por conta da
empresa contratante, bastando que ocorra a colocação do trabalhador à disposição da contratante durante o
horário contratado mediante medições de serviço por posto de trabalho ou unidades de medidas similares como
horas ou USTs (unidades de serviço técnico).

    Diante da proibição da cessão de mão de obra pela Lei do Simples Nacional, e diante do entendimento do Tribunal de Contas
da União, ques�ona-se:

 

Uma vez que o objeto da licitação deixa claro que haverá cessão de mão de obra, será vetada a par�cipação de empresas
optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional? Ou então, se aceita a par�cipação das empresas optantes pelo Simples
Nacional, estas poderão par�cipar do certame, no entanto, não podendo u�liza-se do enquadramento deste regime, devendo
u�lizar os percentuais de impostos de uma empresa do Lucro Presumido ou Lucro Real em suas planilhas de custo e, então,
exigida a comunicação do fato para a Receita Federal solicitando o desenquadramento da empresa optante pelo Simples
Nacional que por ventura se sagrar vencedora do certame?

Atenciosamente

Kenny Santana
Governo
 
     Visite: www.ilhaservice.com.br
     Rua Sete de Setembro, 16, Kobrasol
     São José - SC - CEP 88102-030
     Fone: (48) 3203 - 7100
___________________________________________________________________________
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2022.
Senhor Coordenador,
 
A empresa Ilha Service, solicita os esclarecimentos

contidos no evento 1033706, referente ao Pregão Eletrônico n.º
17/2022.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 24/03/2022, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1033708 e o código CRC FD1E1A7C.

0006398-24.2021.6.02.8000 1033708v1
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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 março de 2022.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1033708, quanto

aos esclarecimentos contidos no evento 1033706, temos a
informar:

 
1. Acredita-se, smj, suficientemente suprida pelo Item 16 - Das

Disposições Finais do Termo de Referência da  Contratação;
2. Prejudicada;
3. Prejudicada;
4. Prejudicada;
5. Prejudicada;
6. A estimativa é de 7.724 USTs para realização dos atendimentos

aos chamados, dos atendimentos às Sessões do Plenário do
TRE/AL e solicitações de serviço que a equipe técnica da STI
determinasse como necessárias para acelerar a implantação ou
bom funcionamento de outros serviços - com base no Item 2.5 do
Termo de Referência parte integrante do Edital;

7. Na forma do Item 6;
8. Acredita-se, smj, suficientemente suprida pelo Item 16 - Das

Disposições Finais do Termo de Referência da  Contratação 
parte integrante do Edital;

9. Acredita-se, smj, suficientemente suprida pelo Item 2.5 do Termo
de Referência da Contratação parte integrante do Edital;

10. Acredita-se, smj, suficientemente suprida pelo Item 16 - Das
Disposições Finais do Termo de Referência da  Contratação parte
integrante do Edital;

11. Acredita-se, smj, suficientemente suprida pelo Item 16 - Das
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Disposições Finais do Termo de Referência da  Contratação parte
integrante do Edital;

12. Acredita-se, smj, suficientemente suprida pelo Item 16 - Das
Disposições Finais do Termo de Referência da  Contratação parte
integrante do Edital;

13. Acredita-se, smj, suficientemente suprida pelo Item 16 - Das
Disposições Finais do Termo de Referência da  Contratação parte
integrante do Edital;

14. Fora do escopo técnico de TI desta unidade;
15. Fora do escopo técnico de TI desta unidade.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/03/2022, às 14:33, 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
1033716 e o código CRC 9C1FD6A6.

0006398-24.2021.6.02.8000 1033716v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2022.
Senhor Secretário,
 
A empresa Ilha Service, solicita os esclarecimentos

contidos no evento 1033706, especificamente quanto aos itens 14 e
15, conforme Despacho COINF (1033716).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 24/03/2022, 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
1033843 e o código CRC 857D65F1.

0006398-24.2021.6.02.8000 1033843v1
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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 março de 2022.
Em atenção ao Despacho PREG 1033843, no trato

de questionamentos ao Edital do PE 17/2022, especificamente
os itens 14 e 15 do doc. 1033706, remeto os presentes autos à
SLC, para indicar os itens do instrumento convocatório que
disciplinam a matéria questionada e, em paralelo, à COFIN
para esclarecer, no âmbito de suas atribuições, os aspectos
operacionais de natureza tributária da consulta.

Para maior clareza, os quesitos acima referidos são
abaixo reproduzidos:

 
14) As empresas licitantes que forem beneficiadas

por leis de incentivos fiscais, como é o caso da lei
12.546/2011 que trata da desoneração da folha de pagamento,
poderão usufruir destes benefícios para participação da
licitação e, não obrigatoriamente deverão cotar os encargos
sociais, previdenciários, trabalhistas e tributários, constantes
na planilha modelo, considerando sua realidade fiscal e tendo
em vista o princípio da economicidade. Está correto nosso
entendimento?

 
15) Em relação a participação de empresas com

regime de tributação pelo Simples Nacional, envio abaixo
nosso questionamento:

Segundo inciso XII do art. 17 da Lei Complementar
nº 123/2006 (Lei do Simples Nacional):

Art. 17. Não poderão recolher os
impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a
empresa de pequeno porte que:
XII - que realize cessão ou locação de
mão-de-obra;
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mão-de-obra;
Ainda, conforme entendimento do TCU, entende-se

como cessão de mão de obra:
1) A colocação do trabalhador à
disposição da empresa contratante, para
efeito de caracterização da cessão de mão
de obra, ocorre quando o trabalhador é
cedido para atuar sob as ordens do
tomador dos serviços, que detém o
comando das tarefas e fiscaliza a
execução e o andamento dos trabalhos.
2) Para fins dessa disponibilização, não é
necessário que o trabalhador fique
exclusivamente por conta da empresa
contratante, bastando que ocorra a
colocação do trabalhador à disposição da
contratante durante o horário contratado
mediante medições de serviço por posto
de trabalho ou unidades de medidas
similares como horas ou USTs (unidades
de serviço técnico).

Diante da proibição da cessão de mão de obra pela
Lei do Simples Nacional, e diante do entendimento do
Tribunal de Contas da União, questiona-se:

Uma vez que o objeto da licitação deixa claro que
haverá cessão de mão de obra, será vetada a participação de
empresas optantes pelo regime de tributação do Simples
Nacional? Ou então, se aceita a participação das empresas
optantes pelo Simples Nacional, estas poderão participar do
certame, no entanto, não podendo utiliza-se do
enquadramento deste regime, devendo utilizar os percentuais
de impostos de uma empresa do Lucro Presumido ou Lucro
Real em suas planilhas de custo e, então, exigida a
comunicação do fato para a Receita Federal solicitando o
desenquadramento da empresa optante pelo Simples Nacional
que por ventura se sagrar vencedora do certame?

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/03/2022, às 23:53, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1034204 e o código CRC 6948AB52.

0006398-24.2021.6.02.8000 1034204v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2022.
À SPPAC, (c/c p GSAD p ciência)
Sr. Chefe,
Em que pese entender que a questão apontada no

despacho GSAD (1034204) é meramente jurídica, encaminho,
em determinação ao despacho GSAD, os autos eletrônicos
para contribuição dessa Seção para manifestação.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/03/2022, às 08:47, 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
1034306 e o código CRC ADD101A1.

0006398-24.2021.6.02.8000 1034306v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2022.
À SAD,
Informando que não há no edital itens

específicos que disciplinem a matéria questionada no
Despacho GSAD 1034204, devendo a  matéria ser analisada a
luz da legislação de regência (leis).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 25/03/2022, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1034992 e o código CRC 77A25233.

0006398-24.2021.6.02.8000 1034992v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2022.
Reporto-me aos Despachos GSAD 1034204,

COFIN 1034306 e SLC 1034992, para submeter o pedido de
esclarecimento de que trata o Despacho PREG 1033843 à
análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/03/2022, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035128 e o código CRC BC486D5B.

0006398-24.2021.6.02.8000 1035128v1
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PROCESSO : 0006398-24.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 345 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Vieram os presentes autos a esta Assessoria
Jurídica, por conduto do Despacho GSAD 1035128, para fins
de pronunciamento acerca das questões postas no pedido
de esclarecimentos contidos no evento 1033706,
especificamente quanto aos itens 14 e 15, da empresa Ilha
Service, como eventual licitante.

 
Referidas consultas foram as abaixo trancritas:
 

1. As empresas licitantes que forem
beneficiadas por leis de incentivos fiscais,
como é o caso da lei 12.546/2011 que
trata da desoneração da folha de
pagamento, poderão usufruir destes
benefícios para participação da licitação
e, não obrigatoriamente deverão cotar os
encargos sociais, previdenciários,
trabalhistas e tributários, constantes na
planilha modelo, considerando sua
realidade fiscal e tendo em vista o
princípio da economicidade. Está correto
nosso entendimento?;
2. Em relação a participação de empresas
com regime de tributação pelo Simples
Nacional, envio abaixo nosso
questionamento: Segundo inciso XII do
art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006
(Lei do Simples Nacional): Art. 17. Não
poderão recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte que: XII - que realize
cessão ou locação de mão-de-obra; Ainda,
conforme entendimento do TCU, entende-
se como cessão de mão de obra: 1) A
colocação do trabalhador à disposição da
empresa contratante, para efeito de
caracterização da cessão de mão de obra,
ocorre quando o trabalhador é cedido
para atuar sob as ordens do tomador dos
serviços, que detém o comando das
tarefas e fiscaliza a execução e o
andamento dos trabalhos. 2) Para fins
dessa disponibilização, não é necessário
que o trabalhador fique exclusivamente
por conta da empresa contratante,
bastando que ocorra a colocação do
trabalhador à disposição da contratante
durante o horário contratado mediante
medições de serviço por posto de trabalho
ou unidades de medidas similares como
horas ou USTs (unidades de serviço
técnico). Diante da proibição da cessão de
mão de obra pela Lei do Simples
Nacional, e diante do entendimento do
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Tribunal de Contas da União, questiona-
se: Uma vez que o objeto da licitação
deixa claro que haverá cessão de mão de
obra, será vetada a participação de
empresas optantes pelo regime de
tributação do Simples Nacional? Ou
então, se aceita a participação das
empresas optantes pelo Simples Nacional,
estas poderão participar do certame, no
entanto, não podendo utiliza-se do
enquadramento deste regime, devendo
utilizar os percentuais de impostos de
uma empresa do Lucro Presumido ou
Lucro Real em suas planilhas de custo e,
então, exigida a comunicação do fato para
a Receita Federal solicitando o
desenquadramento da empresa optante
pelo Simples Nacional que por ventura se
sagrar vencedora do certame?

 
Em essência, é o que se tem a relatar.
 
As dúvidas colocadas pela empresa vem sendo

repetidas pela mesma em vários procedimentos Brasil afora,
de sorte que a questão tem sido analisada por vários Órgãos
Públicos e, sendo objeto de definição pelos mesmos e até pelo
Tribunal de Contas da União.

 
Aos citados questionamentos aqui colocados no

bojo do presente processo, na verdade ipse literis, a
Controladoria Geral da União e a Defensoria Pública do
Ceará, pelas suas unidades técnicas em licitações e contratos,
já de posicionaram e, esta Assessoria Jurídica corrobora e
assenta, aqui, os mesmos posicionamentos ali externados. 

 
Sendo assim, objetivamente, as respostas às

perguntas aqui colocadas, são, no sentir desta AJ/DG, as
seguintes:

 
1. "A utilização do benefício da desoneração da

folha de pagamento em propostas de licitações só é legítima
se a empresa proponente atender todos os preceitos legais.
Cumprida a forma estabelecida na Lei 12.546/2011, a eventual
participação de empresas desoneradas em certames
licitatórios é plenamente viável, devendo adaptar sua planilha
de custos e formação de preços conforme o caso."
(https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-
e-contratos/licitacoes/tipos/pregao/2021/pregao-eletronico-no-
1-2022/esclarecimento-ilha-service.pdf)

 
2. "Conforme Edital, não está prevista a proibição

de participação das empresas optantes leo Simples nacional.
Portanto, desde seja observada a legislação vigente, a
empresa não está impedida de participar do certame.
Destacamos que, consoante o Acórdão nº 1.113/2018,
Plenário, do Tribunal de Contas da União - TCU, o Ministro
Relator Bruno Dantas, quanto ao teor do art. 17, inciso XII, da
LC nº 123/2006, votou que 'não serve para alijar as micro e
pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional de
licitações visando à terceirização de mão-de-obra, mas tão
somente dispor que essas empresas, ao optarem pela
realização de serviços de cessão ou locação de mão-de-obra,
devem ser excluídas do regime do Simples Nacional'. Na
sequência, o Plenário decidiu que: 'b) consoante
jurisprudência desta Corte (Acórdãos  2798/2010,
1627/2011, 2510/2012, 1914/2012 e 341/2012, todos do
Plenário), à luz do disposto no art. 17, XI [XII], da Lei
Complementar 123/2006, é vedada à licitante, optante
pelo Simples Nacional, a utilização dos benefícios
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tributários do regime tributário diferenciado na
proposta de preços e na execução contratual, à exclusão
obrigatória desse regime tributário diferenciado a contar do
mês seguinte ao da assinatura do contrato, nos termos do art.
31, inciso II, da referida lei complementar.' (grifos nossos)
Portanto, caso a empresa que arrecade seus tributos na forma
do Simples Nacional seja a Vencedora, procederemos
conforme a orientação do TCU."
(https://www.defensoria.ce.def.br/wp-
content/uploads/2021/07/TERCEIRO-PEDIDO-DE-
ESCLARECIMENTO-E-RESPOSTA.pdf)

 
Ademais, apesar do posionamento jurídico já aqui

posto, como a questão tem nuanças contábeis, às quais
transitam naturalmente e invariavelmente com as leis e com o
direito, recomenda-se que seja ouvida, também, à
COFIN/SPPAC sobre os temas.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 29/03/2022, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1036623 e o código CRC 65E514AB.

0006398-24.2021.6.02.8000 1036623v10
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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 março de 2022.
 
Ciente do Parecer 345 (doc. nº 1036623).
Encaminhem-se os autos à Secretaria de Administração

para ciência e encaminhamento do feito à SPPAC, na forma
recomendada pela Assessoria Jurídica.

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Diretor-Geral em exercício, em 31/03/2022, às 17:15, 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
1036909 e o código CRC 4556D9DE.

0006398-24.2021.6.02.8000 1036909v1
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30/03/22, 14:49 Email – Joao Herminio de Barros Neto – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItYmYzMS0zYzgyLTAwAi0wMAoARgAAA1bGB25EzrNAoHuTR6D%2BmVIHAP7U3… 1/1

[pregoeiro] [slc] RES: Esclarecimento - Pregão eletrônico 017/2022 {01}

João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Qua, 30/03/2022 14:35
Para: joaoherminio1966@hotmail.com <joaoherminio1966@hotmail.com>
 
 
 
 

From: "licitacao - Unique" <licitacao@uniquedatacenter.com.br> 
To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br> 
Date: Tue, 29 Mar 2022 20:15:09 -0300 
Subject: [slc] RES: Esclarecimento - Pregão eletrônico 017/2022   {01} 

Prezados,
 
Solicitamos esclarecimento para o pregão supramencionado, sobre a realização dos serviços. Segue abaixo.
 
- O serviço deverá ser prestado de forma presencial ou será aceito 100% remoto?
 
 
Certa da apreciação e retorno,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2022.
Senhor Coordenador,
 
A Unique Data Center, solicita os esclarecimentos

contidos no evento 1037372, referente ao Pregão Eletrônico n.º
17/2022.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 30/03/2022, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1037375 e o código CRC 3295A4B9.

0006398-24.2021.6.02.8000 1037375v1
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Esclarecimento 30/03/2022 15:06:58
 
A empresa Ilha Service solicita os seguintes esclarecimentos: ..."1) Existe contrato semelhante vigente ou recém
encerrado? 2) Se sim, qual o número do contrato? 3) Se sim. com qual empresa? 4) Se sim, qual o valor atual do contrato?
5) Se sim, quantos profissionais atendem/atendiam ao contrato? 6) Qual a estimativa de profissionais para esta nova
contratação? 7) Qual a previsão estimativa de profissionais residentes/alocados para execução dos serviços elencados no
termo de referência para este novo contrato? 8) Qual o valor do salário recebido por cada profissional alocado na prestação
de serviços atual? 9) Qual a quantidade de chamados, requisições de serviços, incidentes ou Unidades de Serviço Técnico
(UTSs) estimada para esta nova contratação? 10) Qual a quantidade de usuários da infraestrutura atual da contratante? 11)
Qual a quantidade de equipamentos por tipo (computadores, desktops, notebooks, impressoras, multifuncionais, monitores,
estabilizadores, nobreaks, roteadores, firewalls, UTMs, etc) para suporte neste novo contrato da contratante? 12) Qual a
quantidade de ligações, Tempo Médio de Espera (TME) e Tempo Médio de Atendimento (TMA) das ligações encaminhadas
para o setor de suporte/helpdesk da realidade atual da contratante? 13) Entendemos que a CONTRATANTE fornecerá a
infraestrutura necessária para a execução dos serviços, como por exemplo: software de monitoramento, ferramenta de
controle e abertura de chamados, computadores para os funcionários da contratada, mobiliário para atuação na prestação
de serviços e mala de ferramentas? 14) As empresas licitantes que forem beneficiadas por leis de incentivos fiscais, como é
o caso da lei 12.546/2011 que trata da desoneração da folha de pagamento, poderão usufruir destes benefícios para
participação da licitação e, não obrigatoriamente deverão cotar os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e
tributários, constantes na planilha modelo, considerando sua realidade fiscal e tendo em vista o princípio da economicidade.
Está correto nosso entendimento? 15) Em relação a participação de empresas com regime de tributação pelo Simples
Nacional, envio abaixo nosso questionamento: Segundo inciso XII do art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006 (Lei do
Simples Nacional): Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa
ou a empresa de pequeno porte que: XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; Ainda, conforme entendimento
do TCU, entende-se como cessão de mão de obra: 1) A colocação do trabalhador à disposição da empresa contratante, para
efeito de caracterização da cessão de mão de obra, ocorre quando o trabalhador é cedido para atuar sob as ordens do
tomador dos serviços, que detém o comando das tarefas e fiscaliza a execução e o andamento dos trabalhos. 2) Para fins
dessa disponibilização, não é necessário que o trabalhador fique exclusivamente por conta da empresa contratante,
bastando que ocorra a colocação do trabalhador à disposição da contratante durante o horário contratado mediante
medições de serviço por posto de trabalho ou unidades de medidas similares como horas ou USTs (unidades de serviço
técnico). Diante da proibição da cessão de mão de obra pela Lei do Simples Nacional, e diante do entendimento do Tribunal
de Contas da União, questiona-se: Uma vez que o objeto da licitação deixa claro que haverá cessão de mão de obra, será
vetada a participação de empresas optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional? Ou então, se aceita a
participação das empresas optantes pelo Simples Nacional, estas poderão participar do certame, no entanto, não podendo
utiliza-se do enquadramento deste regime, devendo utilizar os percentuais de impostos de uma empresa do Lucro
Presumido ou Lucro Real em suas planilhas de custo e, então, exigida a comunicação do fato para a Receita Federal
solicitando o desenquadramento da empresa optante pelo Simples Nacional que por ventura se sagrar vencedora do
certame? ..."

 
Fechar
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Resposta 30/03/2022 15:06:58
 
Seguem abaixo as respostas sob a responsabilidade da unidade de TI: ...´1. Acredita-se, smj, suficientemente suprida pelo
Item 16 - Das Disposições Finais do Termo de Referência da Contratação; 2. Prejudicada; 3. Prejudicada; 4. Prejudicada; 5.
Prejudicada; 6. A estimativa é de 7.724 USTs para realização dos atendimentos aos chamados, dos atendimentos às
Sessões do Plenário do TRE/AL e solicitações de serviço que a equipe técnica da STI determinasse como necessárias para
acelerar a implantação ou bom funcionamento de outros serviços - com base no Item 2.5 do Termo de Referência parte
integrante do Edital; 7. Na forma do Item 6; 8. Acredita-se, smj, suficientemente suprida pelo Item 16 - Das Disposições
Finais do Termo de Referência da Contratação parte integrante do Edital; 9. Acredita-se, smj, suficientemente suprida pelo
Item 2.5 do Termo de Referência da Contratação parte integrante do Edital; 10. Acredita-se, smj, suficientemente suprida
pelo Item 16 - Das Disposições Finais do Termo de Referência da Contratação parte integrante do Edital; 11. Acredita-se,
smj, suficientemente suprida pelo Item 16 - Das Disposições Finais do Termo de Referência da Contratação parte integrante
do Edital; 12. Acredita-se, smj, suficientemente suprida pelo Item 16 - Das Disposições Finais do Termo de Referência da
Contratação parte integrante do Edital; 13. Acredita-se, smj, suficientemente suprida pelo Item 16 - Das Disposições Finais
do Termo de Referência da Contratação parte integrante do Edital; 14. Fora do escopo técnico de TI desta unidade; 15. Fora
do escopo técnico de TI desta unidade. ..." Srs(as) Licitantes, informo que faltam os itens 14 e 15, considerando que este
Pregoeiro está aguardando o pronunciamento das unidades Financeira e Jurídica deste Regional.

 
Fechar
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DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2022.
Ao Sr. Pregoeiro  (c/c COFIN).
 
Considerando-se o pedido de esclarecimento

formalado pela empresa Ilhaservice constante do e-mail,
evento 1033706, e considerando-se a solução apresentada
pela AJ-DG quanto aos itens 14 e 15 (1036623), registramos
nossa concordância com tal posicionamento, pelas razões ali
expostas.

Acrescentamos, apenas, que os efeitos do
normativo citado, Lei nº 12.546/2011, foram postergados para
31-12-2023, por força da redação da Lei nº 14.288/2021.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 30/03/2022, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1037461 e o código CRC F1BCB4BC.
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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 março de 2022.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1037375, relativo

ao pedido de esclarecimento de  evento 1037372.
 
A execução das USTs em comento, pelo uso de

sistema interno de Chamados, pelas restrições de segurança
de rede, pelas necessidades de suporte às sessões, além
doutros pontos e aspectos, deverá ser prestado de forma
presencial.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 30/03/2022, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1037534 e o código CRC 7DB2B3A1.
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Esclarecimento 30/03/2022 18:13:39
 
CONTINUAÇÃO: A empresa Ilha Service solicita os seguintes esclarecimentos, referentes aos itens 14 e 15: ..." 14) As
empresas licitantes que forem beneficiadas por leis de incentivos fiscais, como é o caso da lei 12.546/2011 que trata da
desoneração da folha de pagamento, poderão usufruir destes benefícios para participação da licitação e, não
obrigatoriamente deverão cotar os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e tributários, constantes na planilha
modelo, considerando sua realidade fiscal e tendo em vista o princípio da economicidade. Está correto nosso entendimento?
15) Em relação a participação de empresas com regime de tributação pelo Simples Nacional, envio abaixo nosso
questionamento: Segundo inciso XII do art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006 (Lei do Simples Nacional): Art. 17. Não
poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno
porte que: XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; Ainda, conforme entendimento do TCU, entende-se como
cessão de mão de obra: 1) A colocação do trabalhador à disposição da empresa contratante, para efeito de caracterização
da cessão de mão de obra, ocorre quando o trabalhador é cedido para atuar sob as ordens do tomador dos serviços, que
detém o comando das tarefas e fiscaliza a execução e o andamento dos trabalhos. 2) Para fins dessa disponibilização, não é
necessário que o trabalhador fique exclusivamente por conta da empresa contratante, bastando que ocorra a colocação do
trabalhador à disposição da contratante durante o horário contratado mediante medições de serviço por posto de trabalho
ou unidades de medidas similares como horas ou USTs (unidades de serviço técnico). Diante da proibição da cessão de mão
de obra pela Lei do Simples Nacional, e diante do entendimento do Tribunal de Contas da União, questiona-se: Uma vez que
o objeto da licitação deixa claro que haverá cessão de mão de obra, será vetada a participação de empresas optantes pelo
regime de tributação do Simples Nacional? Ou então, se aceita a participação das empresas optantes pelo Simples Nacional,
estas poderão participar do certame, no entanto, não podendo utiliza-se do enquadramento deste regime, devendo utilizar
os percentuais de impostos de uma empresa do Lucro Presumido ou Lucro Real em suas planilhas de custo e, então, exigida
a comunicação do fato para a Receita Federal solicitando o desenquadramento da empresa optante pelo Simples Nacional
que por ventura se sagrar vencedora do certame? ..."

 
Fechar
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Resposta 30/03/2022 18:13:39
 
PARECER DA ASSESSORIA-JURÍDICA DA DG: ...´Vieram os presentes autos a esta Assessoria Jurídica, por conduto do
Despacho GSAD 1035128, para fins de pronunciamento acerca das questões postas no pedido de esclarecimentos contidos
no evento 1033706, especificamente quanto aos itens 14 e 15, da empresa Ilha Service, como eventual licitante. Referidas
consultas foram as abaixo trancritas: 1. As empresas licitantes que forem beneficiadas por leis de incentivos fiscais, como é
o caso da lei 12.546/2011 que trata da desoneração da folha de pagamento, poderão usufruir destes benefícios para
participação da licitação e, não obrigatoriamente deverão cotar os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e
tributários, constantes na planilha modelo, considerando sua realidade fiscal e tendo em vista o princípio da economicidade.
Está correto nosso entendimento?; 2. Em relação a participação de empresas com regime de tributação pelo Simples
Nacional, envio abaixo nosso questionamento: Segundo inciso XII do art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006 (Lei do
Simples Nacional): Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa
ou a empresa de pequeno porte que: XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; Ainda, conforme entendimento
do TCU, entende-se como cessão de mão de obra: 1) A colocação do trabalhador à disposição da empresa contratante, para
efeito de caracterização da cessão de mão de obra, ocorre quando o trabalhador é cedido para atuar sob as ordens do
tomador dos serviços, que detém o comando das tarefas e fiscaliza a execução e o andamento dos trabalhos. 2) Para fins
dessa disponibilização, não é necessário que o trabalhador fique exclusivamente por conta da empresa contratante,
bastando que ocorra a colocação do trabalhador à disposição da contratante durante o horário contratado mediante
medições de serviço por posto de trabalho ou unidades de medidas similares como horas ou USTs (unidades de serviço
técnico). Diante da proibição da cessão de mão de obra pela Lei do Simples Nacional, e diante do entendimento do Tribunal
de Contas da União, questiona-se: Uma vez que o objeto da licitação deixa claro que haverá cessão de mão de obra, será
vetada a participação de empresas optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional? Ou então, se aceita a
participação das empresas optantes pelo Simples Nacional, estas poderão participar do certame, no entanto, não podendo
utiliza-se do enquadramento deste regime, devendo utilizar os percentuais de impostos de uma empresa do Lucro
Presumido ou Lucro Real em suas planilhas de custo e, então, exigida a comunicação do fato para a Receita Federal
solicitando o desenquadramento da empresa optante pelo Simples Nacional que por ventura se sagrar vencedora do
certame? Em essência, é o que se tem a relatar. As dúvidas colocadas pela empresa vem sendo repetidas pela mesma em
vários procedimentos Brasil afora, de sorte que a questão tem sido analisada por vários Órgãos Públicos e, sendo objeto de
definição pelos mesmos e até pelo Tribunal de Contas da União. Aos citados questionamentos aqui colocados no bojo do
presente processo, na verdade ipse literis, a Controladoria Geral da União e a Defensoria Pública do Ceará, pelas suas
unidades técnicas em licitações e contratos, já de posicionaram e, esta Assessoria Jurídica corrobora e assenta, aqui, os
mesmos posicionamentos ali externados. Sendo assim, objetivamente, as respostas às perguntas aqui colocadas, são, no
sentir desta AJ/DG, as seguintes: 1. "A utilização do benefício da desoneração da folha de pagamento em propostas de
licitações só é legítima se a empresa proponente atender todos os preceitos legais. Cumprida a forma estabelecida na Lei
12.546/2011, a eventual participação de empresas desoneradas em certames licitatórios é plenamente viável, devendo
adaptar sua planilha de custos e formação de preços conforme o caso." (https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-
informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes/tipos/pregao/2021/pregao-eletronico-no-1-2022/esclarecimento-ilha-
service.pdf) 2. "Conforme Edital, não está prevista a proibição de participação das empresas optantes leo Simples nacional.
Portanto, desde seja observada a legislação vigente, a empresa não está impedida de participar do certame. Destacamos
que, consoante o Acórdão nº 1.113/2018, Plenário, do Tribunal de Contas da União - TCU, o Ministro Relator Bruno Dantas,
quanto ao teor do art. 17, inciso XII, da LC nº 123/2006, votou que `não serve para alijar as micro e pequenas empresas
optantes pelo Simples Nacional de licitações visando à terceirização de mão-de-obra, mas tão somente dispor que essas
empresas, ao optarem pela realização de serviços de cessão ou locação de mão-de-obra, devem ser excluídas do regime do
Simples Nacional`. Na sequência, o Plenário decidiu que: `b) consoante jurisprudência desta Corte (Acórdãos 2798/2010,
1627/2011, 2510/2012, 1914/2012 e 341/2012, todos do Plenário), à luz do disposto no art. 17, XI [XII], da Lei
Complementar 123/2006, é vedada à licitante, optante pelo Simples Nacional, a utilização dos benefícios tributários do
regime tributário diferenciado na proposta de preços e na execução contratual, à exclusão obrigatória desse regime
tributário diferenciado a contar do mês seguinte ao da assinatura do contrato, nos termos do art. 31, inciso II, da referida
lei complementar.` (grifos nossos) Portanto, caso a empresa que arrecade seus tributos na forma do Simples Nacional seja
a Vencedora, procederemos conforme a orientação do TCU." (https://www.defensoria.ce.def.br/wp-
content/uploads/2021/07/TERCEIRO-PEDIDO-DE-ESCLARECIMENTO-E-RESPOSTA.pdf) Ademais, apesar do posionamento
jurídico já aqui posto, como a questão tem nuanças contábeis, às quais transitam naturalmente e invariavelmente com as
leis e com o direito, recomenda-se que seja ouvida, também, à COFIN/SPPAC sobre os temas. ..." DESPACHO DA UNIDADE
FINANCEIRO (SPPAC): ..."Considerando-se o pedido de esclarecimento formalado pela empresa Ilhaservice constante do e-
mail, evento 1033706, e considerando-se a solução apresentada pela AJ-DG quanto aos itens 14 e 15 (1036623),
registramos nossa concordância com tal posicionamento, pelas razões ali expostas. Acrescentamos, apenas, que os efeitos
do normativo citado, Lei nº 12.546/2011, foram postergados para 31-12-2023, por força da redação da Lei nº 14.288/2021.
..."

 
Fechar
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Esclarecimento 30/03/2022 18:18:34
 
A Unique Data Center, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."Solicitamos esclarecimento para o pregão supramencionado,
sobre a realização dos serviços. Segue abaixo. - O serviço deverá ser prestado de forma presencial ou será aceito 100%
remoto? ..."

 
Fechar
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Resposta 30/03/2022 18:18:34
 
A Unidade de TI, efetuou o seguinte despacho: ...´A execução das USTs em comento, pelo uso de sistema interno de
Chamados, pelas restrições de segurança de rede, pelas necessidades de suporte às sessões, além doutros pontos e
aspectos, deverá ser prestado de forma presencial. ..."

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

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2022.
Senhora Chefe da SLC,
 
Encaminho os presentes autos a V.Sª para registro e

publicação na intranet deste Tribunal, os comprovantes de
publicações no sistema Comprasnet dos esclarecimentos requeridos
(1037397, 1037718 e 1037730).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 30/03/2022, 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
1037735 e o código CRC DCA65E15.
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[pregoeiro] [slc] Questionamentos - PE 17/22 {01}

João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Qui, 31/03/2022 16:16
Para: joaoherminio1966@hotmail.com <joaoherminio1966@hotmail.com>
 
 
 
 

From: Beatriz Paiva Penteado <beatriz.penteado@it2b.com.br> 
To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br> 
Cc: Agnaldo Luiz de Campos <agnaldo.campos@it2b.com.br> 
Date: Thu, 31 Mar 2022 13:49:17 +0000 
Subject: [slc] Questionamentos - PE 17/22 {01} 

Após leitura do edital e seus anexos, ques�ona-se:
 
 
1 - Qual o tempo estimado de cada UST, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos ou 60 minutos?
 
2 - Conforme Anexo I-F, está correto nosso entendimento foi considerado o total de 7.724 UST´s para o
período de 12 meses de contrato? Ou seja, foram consideradas aproximadamente 643 UST´s por mês.
Caso contrário, favor esclarecer.
 
3 - Conforme tabela 2.7.4, qual a distribuição de UST´s para cada Tarefa, considerando o total de 7.724
UST´s? Ex: Registro e Classificação de Chamados = XXX UST´s/mês.
 
4 - Conforme tabela 2.7.4, qual a distribuição de UST´s entre N1 e N2 para cada tarefa, considerando o total
de 7.724 UST´s?
 
5 - Conforme item 6.1, está correto nosso entendimento que os atendimentos de N1 e N2 ocorrerão
somente ao TRE Alagoas localizado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Farol, Maceió/AL? Caso
contrário, favor esclarecer.
 
6 - Conforme item 6.2, está correto nosso entendimento que os atendimentos de N1 ocorrerão das 08h às
18h de segunda a sexta-feira, exceto feriados locais e nacionais? Caso contrário, favor esclarecer.
 
7 - Conforme item 6.2.1, está correto nosso entendimento que os atendimentos de N2 ocorrerão das 08h às
18h de segunda a sexta-feira, exceto feriados locais e nacionais, podendo de forma excepcional se estender
até as 20h? Caso contrário, favor esclarecer.
 
8 - Conforme item 6.2.1.1, está correto nosso entendimento que as necessidades de Atendimento a
Sessões Plenárias ou Eventos do TRE/AL, ocorrerão no horário de funcionamento da Central de Serviços?
Caso contrário, favor esclarecer. 

9 - No item 2.10.1.2  e 2.10.2 informa que a ferramenta é a que já é utilizada pelo TRE/AL. Favor informar:
a. Qual o software de ITSM utilizado hoje pelo TRE AL, quem é o fornecedor do contrato?
b. Quem é a atual contratada do escopo da licitação e qual o valor mensal?

 
10 - No item 2.10.1.5 ChatBot para atendimento a usuários, a ser disponibilizado pela CONTRATADA, com
integração com o WhatsApp, com o portal de atendimento já disponibilizado pelo TRE/AL aos usuários dos
serviços de TI e ferramenta de comunicação e colaboração institucional do TRE/AL. Qual é a estimativa de
chamados que serão atendidos pelo Chatbot utilizando o WhatsApp? O T R E Alagoas tem hoje um número
de atendimento via whatsApp? Como são feitos hoje os atendimentos via WhatsAPP?
 
11 - Qual a data estimada para início do contrato?
 

E-mail SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS EMPRESA IT2B (1038437)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 1243



31/03/22, 15:27 Email – Joao Herminio de Barros Neto – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItYmYzMS0zYzgyLTAwAi0wMAoARgAAA1bGB25EzrNAoHuTR6D%2BmVIHAP7U3… 2/3

12 - Qual o período estimado para transição dos serviços após início do contrato?
 
 
Sobre os atendimentos de N1, questiona-se:
 
1 - Está correto nosso entendimento que os atendentes de N1 da Central de Serviço deverão ser alocados
nas dependências da CONTRATANTE e a mesma irá disponibilizar toda a infraestrutura e equipamentos
necessários para prestação do serviço? Ex: mesa, cadeira, telefone, pabx, computador, etc.. Caso contrário,
favor esclarecer.
 
2 - Está correto nosso entendimento que a CONTRATANTE irá disponibilizar a Base de Conhecimento
(manuais, scripts, procedimentos, etc..) para realização dos atendimentos? Caso contrário, favor esclarecer.
 
3 - Conforme item 2.10.2, está correto nosso entendimento que a Contratada utilizará a ferramenta de
gerenciamento de serviços de TI disponibilizada pelo TRE Alagoas? Caso contrário, favor esclarecer?
 
4 – Conforme item 2.10.2, qual a ferramenta de gerenciamento de serviços de TI utilizada pelo TRE/AL? 

5 - Está correto o entendimento de que a a ferramenta de ITSM será disponibilizada pela
CONTRATANTE? Caso contrário, favor esclarecer.
 
6 - Conforme item 2.10.1.5, está correto nosso entendimento que a Contratada deverá disponibilizar o
ChatBot com integração ao WhatsApp e com o portal de atendimento do TRE/AL? Caso contrário, favor
esclarecer.
 
7 - Conforme item 2.10.3, favor esclarecer quais serão responsabilidades da Contratada referente a
ferramenta de gerenciamento de serviços de TI, qual o volume de solicitações/atendimentos mensais e
como serão contabilizadas estas Tarefas em UST´s? 

8 - Qual o volume de chamados/mês separados por canal de atendimento, considerando o portal de
atendimento, e-mail, ChatBot, Mensagem eletrônica em ferramenta de comunicação e colaboração do
TRE/AL, Etc..
 
9 - Qual a quantidade mensal de chamados abertos e solucionadas pelo N1 (Recebidas x Solucionadas),
separadas por canal de atendimento, telefone, e-mail e ferramenta de ITSM?
 
10 - Qual a quantidade de solicitações telefônicas recebidas por dia e por faixa horária (Recebidas x Horário
x Dia) pelo N1? Ex: Das 08:00 às 09:00hrs.
 
11 - Qual a quantidade de solicitações sistêmicas recebidas por faixa horária e por dia (Recebidas x Horário
x Dia) pelo N1? Ex: Das 08:00 às 18:00hrs?
 
12 - Conforme Anexo I-A "Catálogo de Serviços", qual o SLA para atendimento em N1 e N2 para cada item
do "Detalhamento de Atividades Técnicas"?
 
13 - Conforme Anexo I-A "Catálogo de Serviços", qual o TMA para cada item do "Detalhamento de
Atividades Técnicas"?
 
14 - Qual o TMA, TME e Taxa de Abandono do N1?
 
15 - Quantas posições de N1 existem atualmente?
 
16 - Qual a quantidade de atendentes possui o N1 atualmente?
 
17 - A quantidade atual de atendentes N1 é suficiente para atender aos SLA´s solicitados?
 
Sobre os atendimentos de N1, questiona-se:
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1 - Está correto nosso entendimento que os atendentes de N2 deverão ser alocados nas dependências da
CONTRATANTE e a mesma irá disponibilizar toda a infraestrutura e equipamentos necessários para
prestação do serviço? Ex: mesa, cadeira, telefone, pabx, computador, etc.. Caso contrário, favor esclarecer.
 
2 - Para acesso remoto, qual o software utilizado atualmente pela CONTRATANTE? O mesmo será
disponibilizado para a Contratada? Caso contrário, favor esclarecer.
 
3 - Está correto nosso entendimento que para realização de atendimento de N2 que necessitarem de
equipamentos de backup ou peças de reposição, as mesmas serão fornecidas pela Contratante? Caso
contrário, favor esclarecer.
 
4 - Qual a volumetria mensal de chamados atendidos pelo N2?
 
5 - Qual o volume de chamados atendidos pelo N2 entre 18 e 20hrs?
 
6 - Qual o volume atual de chamados de hardware com substituição de peças?
 
7 - Qual a quantidade de atendentes N2 possui a equipe técnica atual?
 
8 - A quantidade atual de atendentes N2 é suficiente para atender aos SLA´s solicitados?
 
No aguardo de um breve retorno.
 
At.te
 
 
BEATRIZ PAIVA PENTEADO – GERENTE JURÍDICA DE LICITAÇÕES
 +55 11 98208-5099 | +55 11 3824-6800 Ramal 5578
  beatriz.penteado@it2b.com.br | www.it2b.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2022.
Senhor Coordenador,
 
A empresa IT2B, solicita os esclarecimentos contidos no

evento 1038437, referente ao Pregão Eletrônico n.º 17/2022.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 31/03/2022, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1038439 e o código CRC 746646C7.

0006398-24.2021.6.02.8000 1038439v1
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[pregoeiro] [slc] TRE/AL PE nº 17/2022 - Esclarecimentos {01}

João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Qui, 31/03/2022 16:14
Para: joaoherminio1966@hotmail.com <joaoherminio1966@hotmail.com>
 
 
 
 

From: Willy Mendes Nack Melzer <willy.melzer@hepta.com.br> 
To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br> 
Cc: Rinaldo Lisboa Accioly <rinaldo.accioly@hepta.com.br>, Valeria Carvalho Faria
<valeriacf@correios.com.br> 
Date: Wed, 30 Mar 2022 18:45:15 +0000 
Subject: [slc] TRE/AL PE nº 17/2022 - Esclarecimentos {01} 

Pedidos de Esclarecimentos

Pregão Eletrônico 17/2002

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL)
 

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

A empresa HEPTA Tecnologia e Informá�ca Ltda., inscrita no  CNPJ  sob  o  no  37.057.387/0001-22  e  no 
CF/DF  sob  o  nº 07.322.688/001-57, sediada à SEPN quadra 513 Bloco D Ed. Imperador salas 201 a 220, Asa
Norte, Brasília – DF, na forma do item 16.5 do Edital de Convocação para o Pregão Eletrônico 04/2022 (“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, para o e-mail
slc@tre-al.jus.br”), vem a sua presença solicitar os esclarecimentos abaixo relacionados quanto ao certame
em referência:

1. Considerando as caracterís�cas do atendimento de nível 1, que é feito exclusivamente por
telefone; considerando a ausência de informações no Instrumento Convocatório do certame
sobre a disponibilização da infraestrutura específica para atendimento de nível 1 (URA com
unidade de resposta audível, DAC, gravação de atendimentos, etc.); e considerando ainda a
ausência de informações sobre alocação �sica dessa equipe e da necessária infraestrutura,
entendemos que a equipe de atendimento de nível 1, bem como a infraestrutura de
atendimento específica, poderá estar fisicamente alocadas fora das dependências do TRE/AL.
Está correto este entendimento?

Se não, o TRE/AL irá disponibilizar a infraestrutura específica para o atendimento de nível 1?

2. Em seu item 6.1 o Termo de Referência (TR) estabelece que o local de execução dos serviços
seria a sede do TRE/AL, localizado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Farol, Maceió/AL,
CEP 57051-090. Entretanto, no subitem 2 do item 16 (Das disposições finais), é afirmado que,
embora o atendimento deva ocorrer, em sua grande maioria, no âmbito de sua sede,
considera a possibilidade de deslocamentos, para o atendimento, limitado ao âmbito do
TRE/AL, em outras localidades. Por não apresentar quais seriam estas localidades e nem a
es�ma�va de deslocamentos, entendemos que nestas situações (atendimentos fora da sede
do TRE/AL), o CONTRATANTE irá disponibilizar os meios de transporte para os técnicos da
CONTRATADA, bem como diárias e acomodações quando necessárias. Está correto este
entendimento?

Se não, considerando se tratar de informações imprescindíveis para a correta precificação da proposta,
solicitamos informar:

a)   Quais outras localidades poderão exigir atendimento presencial?
b)   Qual a quan�dade de usuários e equipamentos que existem em cada uma dessas localidades?
c)    Qual a es�ma�va de deslocamentos anuais para cada uma dessas localidades?

3)     O TR, no subitem 1 do item 16 (Das disposições finais), informa que esta seria a primeira contratação
desta natureza e, por esta razão, não dispõe de histórico referencial para a contratação. Entretanto, no
subitem 4 do mesmo item, informa que u�liza ferramenta de Controle de Chamados de
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A Hepta se responsabiliza apenas por documentos que contenham a assinatura de um dos seus diretores. Os demais
documentos têm fim exclusivamente informativo. 
Z ����� �� ��������, ����� �� ��� ���������������� � ��� ����������� ��� � ���� ��������.

desenvolvimento próprio. Desta forma, é de se esperar que a ferramenta citada contenha dados
referentes ao histórico de atendimentos. Assim, considerando que o volume de atendimentos é
informação imprescindível para o correto dimensionamento da equipe a ser alocada na execução
contratual e, considerando ainda que o dimensionamento da equipe irá determinar a precificação da
proposta, solicitamos esclarecer: Qual é a média de chamados mensais, pelo menos dos úl�mos 12
meses, para cada �po de demanda (requisições de serviços, incidentes, problemas, eventos), com suas
respec�vas prioridades?

Atenciosamente,

 
WILLY MENDES NACK MELZER
Analista de Licitação

+55 61 3961-7777
 willy.melzer@hepta.com.br

www.hepta.com.br  hepta-informatica-ltda
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2022.
Senhor Coordenador,
 
A empresa Hepta Tecnologia e Informática Ltda., solicita

os esclarecimentos contidos no evento 1038445, referente ao Pregão
Eletrônico n.º 17/2022.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 31/03/2022, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1038448 e o código CRC F6D4B1AD.
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[pregoeiro] [slc] ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
17/2022 {01}

João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Qui, 31/03/2022 16:10
Para: joaoherminio1966@hotmail.com <joaoherminio1966@hotmail.com>
 
 
 
 

From: Kenny Santana - ILHASERVICE <kenny.santana@ilhaservice.com.br> 
To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br> 
Date: Wed, 30 Mar 2022 14:27:23 -0300 
Subject: [slc] ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 {01} 
 
A função de Gestor Técnico (Preposto) pode ser fundida com a função de algum dos técnicos, ou o gestor
tem que ser um perfil a mais?
 
Entendemos que a única ferramenta que a  contratada irá disponibilizar será o CHATBOT. Está correto nosso
entendimento? 
 
Atenciosamente
Kenny Santana
Governo
 
     Visite: www.ilhaservice.com.br
     Rua Sete de Setembro, 16, Kobrasol
     São José - SC - CEP 88102-030
     Fone: (48) 3203 - 7100
___________________________________________________________________________
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Pregões 2022

Licitação Em Andamento

 

Número 08/2022
SEI 0007860-16.2021.6.02.8000

Data: 10/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva,
sem fornecimento de peças, a serem executados na central telefônica marca Unify, modelo Openscape X8, localizada no
Prédio Sede deste Tribunal, nos telefones IP e ramais pertencentes e os que vierem a pertencer ao acervo patrimonial
do TRE/AL, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 53.925,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento

 

Número 10/2022
SEI 0006717-89.2021.6.02.8000

Data: 22/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – fones de ouvido de cabeças (headphone), conforme especificações e
condições assentadas no ANEXO I do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total estimado: R$ 17.250,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 11/2022
SEI 0005460-29.2021.6.02.8000

Data: 17/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de confecção de material gráfico para fornecimento de Manuais tipo cartilha e Guias
Rápidos de instrução para mesários que farão parte das Eleições Gerais de 2022, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 36.135.40.
Documentos:

Edital
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 12/2022
SEI 0005560-81.2021.6.02.8000

Data: 23/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de veículos automotores, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor máximo unitário: R$ 252,20.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento 1
Pedido de Esclarecimento 2
Pedido de Esclarecimento 3
Resposta ao Esclarecimento 1
Resposta ao esclarecimento 2
Resposta ao esclarecimento 3

 

Número 13/2022
SEI 0004603-17.2020.6.02.8000

Data: 24/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos do tipo no-break de médio e grande porte deste Regional, com fornecimento de peças sob demanda, de
acordo com as quantidades, especificações e condições descritas no Edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total: R$ 550.494,56.
Documentos:

Edital
Planilhas (anexo I-A e I-E)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

 

Número 14/2022
SEI 0004543-56.2021.6.02.8000

Data: 25/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a
legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, que estejam cursando
nível de graduação, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO
Valor total: R$ 497.476,80.
Documentos:

Edital
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 15/2022
SEI 0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 28/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO
Valor total: R$ 283.334,27.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 16/2022
SEI 0006489-17.2021.6.02.8000

Data: 04/04/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua, de serviços de manutenção elétrica
preventiva e corretiva, nos locais de votação e outros, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral
durante as Eleições 2022, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO

Valor total: R$ 129.628,79.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  

 

Número 17/2022
SEI 0006398-24.2021.6.02.8000

Data: 05/04/2022 às 14:00:00 

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, conforme o edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO

Valor total: R$ 907.801,72.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento 1
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 1
Pedido de Esclarecimento 2
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 2

Número 18/2022
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

SEI 0005388-42.6.02.8000

Data: 06/04/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para confecção de faixas, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 29.750,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 19/2022
SEI 0006622-59.2021.6.02.8000

Data: 07/04/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente e consumo de TIC, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, na manutenção de suas atividades durante as Eleições 2022, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXOS deste edital.   .

Critérios de Sustentabilidade: ( x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 163.920,37.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2022.
Senhor Coordenador,
 
A empresa Ilha Service, solicita os esclarecimentos

contidos no evento 1038455, referente ao Pregão Eletrônico n.º
17/2022.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 31/03/2022, às 15:38, 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
1038457 e o código CRC 7AA2EA53.

0006398-24.2021.6.02.8000 1038457v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2022.
À PREG,
Após publicações dos pedidos de esclarecimentos e

respectivas respostas no Portal.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 31/03/2022, às 15:39, 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
1038458 e o código CRC 799BC88B.

0006398-24.2021.6.02.8000 1038458v1
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[pregoeiro] [slc] TRE/AL PE nº 17/2022 - {01}

João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Qui, 31/03/2022 16:15
Para: joaoherminio1966@hotmail.com <joaoherminio1966@hotmail.com>
 
 
 
 

From: Willy Mendes Nack Melzer <willy.melzer@hepta.com.br> 
To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br> 
Cc: Rinaldo Lisboa Accioly <rinaldo.accioly@hepta.com.br>, Valdeci Rodrigues Borges
<valdeci.borges@hepta.com.br> 
Date: Wed, 30 Mar 2022 20:51:52 +0000 
Subject: [slc] TRE/AL PE nº 17/2022 -  {01} 

Interposição de Impugnação

Pregão Eletrônico nº17/2022

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL)
 

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

 

A empresa HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 37.057.387/0001-22 e no
CF/DF sob o nº 07.322.688/001-57, sediada à SEPN quadra 513 Bloco D Ed. Imperador salas 201 a 220, Asa
Norte, Brasília – DF, na forma do item 14.1 e 14.2 do Edital de Convocação para o Pregão Eletrônico 04/2022

“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 pe�ção dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 23.13
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.”

vem interpor IMPUGNAÇÃO ao instrumento convocatório com o obje�vo de garan�r a legalidade e a
economicidade do certame, propondo alterações no Edital, pelas razões de fato e de direito a seguir
expostas:

 

DA TEMPESTIVIDADE

A presente impugnação poderá ser interposta em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada
para abertura da sessão pública, dia 05/04/2022.

A HEPTA vem interpor a impugnação no dia 30/03/22, assim resta tempes�va conforme
previsto em edital item 14.1 do Edital de Convocação e previsão legal.

 

DOS FATOS

O EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 – TRE/AL possui como objeto a “prestação
con�nuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de
Unidades de Serviço Técnico – USTs, em primeiro e segundo níveis.”

A IMPUGNANTE no intuito de par�cipar do certame, obteve o edital para analisá-lo e ao final
preparar uma proposta de acordo com as necessidades exigidas.

Contudo, nos deparamos com um ponto que merecem atenção e o devido reparo para melhor
viabilidade do processo, notadamente no que toca ao princípio da economicidade, ou seja, da obtenção dos
melhores preços para a contratação, ao qual se des�na o processo licitatório – que busca selecionar a
proposta mais vantajosa para administração.
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DO MÉRITO

Os itens 2.8.2.1.2 e 2.8.2.2.2 do Termo de Referência anexo ao EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 17/2022 - TRE/AL possuem os seguintes textos:

“2.8.2.2. Equipe de Suporte de 2° Nível”

“2.8.2.1.2 Dada a complexidade da a�vidade, o profissional atuando nesta equipe deve ter
experiência mínima de 01 (um) ano de atuação na área de atendimento a usuários de TIC,
na a�vidade de “Help Desk de TI” ou de “suporte técnico de TI” ou função com
nomenclatura similar; Ensino Superior completo.”

“2.8.2.2.2 Dada a complexidade da a�vidade, o profissional atuando nesta equipe deve ter
experiência mínima de 02 (dois) ano de atuação na área de atendimento a usuários de TIC,
na a�vidade de “Help Desk de TI” ou de “suporte técnico de TI” ou função com
nomenclatura similar; Ensino Superior completo.”

 

Impugnamos!

Es�pula como exigência a comprovação de que os profissionais que irão atuar nos
atendimentos de nível 1 (um) e 2 (dois) possuam ensino superior completo, em qualquer área de formação,
contudo tal exigência não pode prevalecer, já que, além de ser desarrazoável não encontra amparo legal e
técnico, devidamente jus�ficado no edital, em especial quanto a sua efe�vidade ao objeto licitado e as
a�vidades a serem desempenhadas.

A par do conteúdo objeto da licitação, certo que o edital trouxe exigência totalmente indevida
e onerosas às licitantes, exigência que não guarda semelhança com o objeto, bem como, extremamente
excessiva e desnecessária.

Em seu item 2.8.2.1.2, o Termo de Referência (TR) para a contratação estabelece que os
profissionais que irão atuar nas a�vidades de atendimento de nível 1 (um) deverão ter “Ensino Superior
Completo”, sem, no entanto, especificar em qual área de formação.

A mesma exigência (“Ensino Superior Completo”, sem especificar em qual área de formação) é
apresentada para os profissionais que irão atuar nas a�vidades de atendimento de nível (2) dois.

Ao não especificar em qual área de formação estes profissionais deverão apresentar ensino
superior completo, admite-se que seja em qualquer área de formação, como, por exemplo: Letras, Direito,
Geografia, História, Sociologia, dentre outras. Ora, tais áreas de formação não mantém absolutamente
qualquer relação com as a�vidades de suporte em Tecnologia da Informação, nas quais os profissionais irão
atuar, de forma que tal exigência configura uma violação ao princípio da mo�vação (os atos da
Administração Pública deverão ser sempre mo�vados). Ainda assim, atenderiam uma exigência meramente
formal ao edital.

Com efeito, a Lei 9.784/99 determina que a “indicação dos pressupostos de fato e de direito
que determinarem a decisão” é um dos critérios aplicáveis ao processo administra�vo (art. 2º, parágrafo
único, VII). Além disso, “Os atos administra�vos deverão ser mo�vados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos” (art. 50).

Segundo a Lei de Processo Administra�vo, a mo�vação de “ser explícita, clara e congruente,
podendo consis�r em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”.

Assim, inexiste jus�fica�va adequada que sustente a exigência de formação superior. Tal
exigência apenas onera as licitantes, prejudica a proposta mais vantajosa para administração, impedindo
critério obje�vo entre as licitantes. 

Ainda que o entendimento seja para que a formação superior esteja relacionada a área de
Tecnologia, fato ainda é que, o edital é omisso quanto a indicação clara e obje�va voltada para área de
tecnologia.

Fato é que, os profissionais de nível superior, via de regra, percebem remunerações maiores
que aqueles que não a�ngiram esse nível de formação acadêmica, o que irá onerar, desnecessariamente, a
contratação pretendida, com prejuízo ao erário. Isso se dá, uma vez que não há no edital, jus�fica�va, ainda
que minimamente razoável que sustente a alegada exigência. Notadamente, pois, não há qualquer
correlação quanto a graduação dos profissionais com a efe�va qualidade na prestação dos serviços.
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O edital se resume a dizer, como “jus�fica�va” que dada a complexidade da a�vidade é con�da
a exigência.

Em verdade, não resta provado no edital, a imprescindibilidade das exigências.

Ademais, as exigências prejudicam a proposta mais vantajosa para administração e isonomia
entre as licitantes, visto que cada licitante poderá, sem critérios obje�vos, cotar, à margem de sua
subje�vidade, qualquer perfil para curso superior.

As a�vidades a serem desenvolvidas no escopo do objeto da contratação configuram o
conjunto mais básico das a�vidades de Tecnologia da Informação e não exigem conhecimentos
especializados das equipes de execução com curso superior.

Normalmente o que se exige da equipe técnica é a formação de nível médio, acrescida de curso
em tecnologia da informação. Adicionalmente, costuma ser exigido experiência de 1 (um) ou 2 (dois) anos
em a�vidades correlatas, além de cer�ficação, ou formação, em ITIL Founda�on (que é o framework
mundialmente mais aceito para a gestão de serviços de TI), conforme pode ser constatado na esmagadora
maioria dos editais de convocação para contratações de serviços semelhantes ao objeto que se pretende
contratar.

Com efeito, as razões da presente impugnação encontram-se em conformidade com a melhor
inteligência do Tribunal de Contas da União – TCU, estampado no enunciado nº 263, quanto a efe�va
demonstração da necessidade da exigência operacional. Vejamos:

“SÚMULA Nº 263
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e
desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da
execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características
semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a
complexidade do objeto a ser executado.”

 

A licitação tem dupla finalidade, eis que de um lado busca selecionar a proposta mais vantajosa
para administração e de outra via proporcionar a igualdade de condições para que todos os interessados
par�cipem do certame.

Nos moldes como se apresenta a exigência, resta prejudicado todas as finalidades e preceitos
da licitação – prejudicando a proposta mais vantajosa e inviabilizando, condições isonômicas entre as
licitantes, além que, por excessivas, excluem, sumariamente, empresas capacitadas para execução dos
serviços. 

Dessa forma, a HEPTA, ora empresa IMPUGNANTE, vem por meio desse instrumento impugnar
as exigências técnicas con�das nos itens 2.8.2.1.2 e 2.8.2.2.2 do Termo de Referência anexo ao EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - TRE/AL.

É certo que as exigências devem ser jus�ficadas, mo�vadas, proporcionais e não
demasiadamente excessiva.

Visando, desta forma, a preservação do princípio da economicidade e, considerando que a
exigência apenas irá elevar o custo da contratação, sem que lhe seja agregado qualquer bene�cio, tal
exigência deverá ser revista.

 

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se, mediante o raciocínio lógico perfilado:

1.      O conhecimento e provimento por esse Ilustre TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE
ALAGOAS para que proceda com o recolhimento e ajustes do Edital nos termos elencados.

2.      A Republicação do Edital, TR e seus anexos para fazer constar todas as alterações propostas na presente
manifestação, com a consequente Publicidade do Ato a fim de conferir ciência à todos interessados;

3.      E acaso de não provimento que seja levando a Instância Superior para a devida análise, para futuros e
adequados encaminhamentos.

 

Nestes termos,

Pede o deferimento.
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A Hepta se responsabiliza apenas por documentos que contenham a assinatura de um dos seus diretores. Os demais
documentos têm fim exclusivamente informativo. 
Z ����� �� ��������, ����� �� ��� ���������������� � ��� ����������� ��� � ���� ��������.

Brasília – DF, 30 de março 2022.

 

Hepta Tecnologia e Informá�ca LTDA.

 

 
WILLY MENDES NACK MELZER
Analista de Licitação

+55 61 3961-7777
 willy.melzer@hepta.com.br

www.hepta.com.br  hepta-informatica-ltda
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2022.
Senhor Coordenador,
 
A empresa HEPTA Tecnologia e Informática Ltda, através

do evento 1038509, solicita a impugnação ao Edital do Pregão
Eletrônico n.º 17/2022, razão pela qual, encaminho os presentes a
V.Sª para análise técnica do pedido de impugnação.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 31/03/2022, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1038512 e o código CRC 8AEC321E.

0006398-24.2021.6.02.8000 1038512v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2022.
Ao Pregoeiro, registrando ciência do despacho

referente à impugnação do edital, ao tempo em que
solicitamos que indique se há necessidade de intervenção
desta Seção e em que ponto, vez que a matéria impugnada no
anexo 1038509 foge às nossas atribuições.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 31/03/2022, às 17:37, 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
1038673 e o código CRC B89EA7AC.

0006398-24.2021.6.02.8000 1038673v1
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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 abril de 2022.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1038448, quanto

aos esclarecimentos contidos no evento 1038445, informo
quanto ao Item:

 
1. A alocação física dos executores das USTs, smj, está definida, sem prejuízo

doutros pontos no Item 16 - Das Disposições Finais, do Termo de Referência que
integra o Edital, notadamente, em seu subitem 7. Transcrevo: "- O TRE/AL
fornecerá ambiente e meio de atendimento básico (mesa, computador,
telefone/ramal, impressora, bancada para realização de teste)."

2. Quanto aos eventuais deslocamentos: estes estão restritos ao âmbito de Alagoas
e com destino às unidades deste Regional, correto o entendimento quanto ao
provimento do transporte. Todavia, quanto às eventuais diárias e outras
despesas, deve o licitante observar o item 7.2.2.1.3.3 que, por certo, tratará de
ressarcimento da despesa, tendo, smj, como paradigma a convenção coletiva ou
equivalente para o envolvido e para o caso concreto;

Quanto às localidades onde o TRE/AL se faz presente podem ser obtidas
em https://www.tre-al.jus.br/o-tre/cartorios-eleitorais, consultar por zona,
listagem do drop box, ou em leitura completa restrita aos Municípios Sede.
A quantidade de equipamentos média de equipamentos por localidade de
interior: 03 (três) computadores, 02 (duas) impressoras laser;
A quantidade média de usuários por localidade de interior: 02 (dois)
servidores do quadro; 01 (um) requisitado;
A quantidade estimativa de deslocamentos para cada uma das localidades é
inferior a 01 (um). Os chamados em localidades do interior, envolvem, via de
regra, necessidades que envolvem Sistema Eleitorais cujo acesso é restrito
aos servidores e/ou usuários com permissões e credênciais específicas de
segurança, sendo assim, devem, via de regra, continuar sendo executadas
por servidores do quadro.

3. Prejudica, em razão da pandemia de COVID-19, este Regional apenas retornou às
atividades presenciais no último dia 14/03/2022. Apenas como paradigma a
unidade que faz todo o atendimento equivalente ao nível 1, deste Regional,
SAU/COINF/STI, conta com 04 (quatro) servidores em seus quadros, dentre este
o chefe da unidade. Apenas como paradigma unidade que faz todo o atendimento

Despacho COINF 1039015         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 1263



equivalente ao nível 2 e acumula questões de configurações de segurança,
especificação de equipamentos e serviços e outras, SEGI/COINF/STI, conta com
03 (três) servidores, dentre estes o chefe da unidade.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/04/2022, às 10:00, 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
1039015 e o código CRC D2F9E3C3.

0006398-24.2021.6.02.8000 1039015v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2022.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1038457, quanto

aos esclarecimentos contidos no evento  1038455, informo
quanto:

 
Questionamento: A função de Gestor Técnico

(Preposto) pode ser fundida com a função de algum dos
técnicos, ou o gestor tem que ser um perfil a mais?

Esta unidade técnica de TI, smj ou proibição
normativa, não vê óbice. De observar apenas que a atividade
de Preposto, não pode ser justificativa para eventuais
descumprimentos e/ou atrasos na execução das USTs
designadas.

 
 
Questionamento: Entendemos que a única

ferramenta que a contratada irá disponibilizar será o
CHATBOT. Está correto nosso entendimento?

 
Está correto o entendimento.
 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/04/2022, às 10:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2022.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1038512, relativo

ao evento  1038509 que solicita a impugnação ao Edital do
Pregão Eletrônico n.º 17/2022, esta unidade técnica de TI,
restrita às suas competências, entende, smj, que:

 
1. Há falha quanto à exigência atribuída à Equipe de Suporte Nível:

1º Nível. Para estes, considera-se adequado, formação do tipo:
Ensino Médio, Técnico ou equivalente completo e não apenas
Ensino Superior Completo.

2. Há falha quanto à exigência atribuída à Equipe de Suporte Nível:
2º Nível.  Para estes, considera-se adequado, formação do tipo
Ensino Superior Completo em Tecnologia da Infomação,
Computação, Engenharia de Software, Analise de Sistemas ou
cursos superiores correlatos.

 
À consideração de Vossa Senhorira.
 
Outrossim, sugere-se, caso a impugnação tenha

provimento, a análise dos aspectos legais suscitados pelo
impugnante, já em  relação ao tipo de exigência supramencionada
nos itens 1 e 2, acima, a indagar se estas seriam passíveis de novos
pedidos de impugnação restritos aos elementos carreados na
impugnação em tela.

 
Cordialmente.
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Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/04/2022, às 10:34, 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
1039107 e o código CRC 5FF57200.
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DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2022.
Senhor Assessor-Jurídico da DG,
 
Considerando válidas as razões, conforme análise

da unidade técnica da gestão,  e passíveis de aceitabilidade da
impugnação, evento 1039107 e considerando a análise de
aspectos legais suscitados pelo impugnante, evento 1038509,
solicitamos o apoio dessa assessoria para elucidar legalmente
a condução deste certame.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 01/04/2022, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1039187 e o código CRC 2970D80F.
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Esclarecimento 01/04/2022 11:08:43
 
A empresa HEPTA Tecnologia e Informática Ltda., solicita os seguintes esclarecimentos: ..."1. Considerando as
características do atendimento de nível 1, que é feito exclusivamente por telefone; considerando a ausência de informações
no Instrumento Convocatório do certame sobre a disponibilização da infraestrutura específica para atendimento de nível 1
(URA com unidade de resposta audível, DAC, gravação de atendimentos, etc.); e considerando ainda a ausência de
informações sobre alocação física dessa equipe e da necessária infraestrutura, entendemos que a equipe de atendimento de
nível 1, bem como a infraestrutura de atendimento específica, poderá estar fisicamente alocadas fora das dependências do
TRE/AL. Está correto este entendimento? Se não, o TRE/AL irá disponibilizar a infraestrutura específica para o atendimento
de nível 1? 2. Em seu item 6.1 o Termo de Referência (TR) estabelece que o local de execução dos serviços seria a sede do
TRE/AL, localizado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Farol, Maceió/AL, CEP 57051-090. Entretanto, no subitem 2 do
item 16 (Das disposições finais), é afirmado que, embora o atendimento deva ocorrer, em sua grande maioria, no âmbito de
sua sede, considera a possibilidade de deslocamentos, para o atendimento, limitado ao âmbito do TRE/AL, em outras
localidades. Por não apresentar quais seriam estas localidades e nem a estimativa de deslocamentos, entendemos que
nestas situações (atendimentos fora da sede do TRE/AL), o CONTRATANTE irá disponibilizar os meios de transporte para os
técnicos da CONTRATADA, bem como diárias e acomodações quando necessárias. Está correto este entendimento? Se não,
considerando se tratar de informações imprescindíveis para a correta precificação da proposta, solicitamos informar: a)
Quais outras localidades poderão exigir atendimento presencial? b) Qual a quantidade de usuários e equipamentos que
existem em cada uma dessas localidades? c) Qual a estimativa de deslocamentos anuais para cada uma dessas localidades?
3) O TR, no subitem 1 do item 16 (Das disposições finais), informa que esta seria a primeira contratação desta natureza e,
por esta razão, não dispõe de histórico referencial para a contratação. Entretanto, no subitem 4 do mesmo item, informa
que utiliza ferramenta de Controle de Chamados de desenvolvimento próprio. Desta forma, é de se esperar que a
ferramenta citada contenha dados referentes ao histórico de atendimentos. Assim, considerando que o volume de
atendimentos é informação imprescindível para o correto dimensionamento da equipe a ser alocada na execução contratual
e, considerando ainda que o dimensionamento da equipe irá determinar a precificação da proposta, solicitamos esclarecer:
Qual é a média de chamados mensais, pelo menos dos últimos 12 meses, para cada tipo de demanda (requisições de
serviços, incidentes, problemas, eventos), com suas respectivas prioridades? ..."

 
Fechar
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Resposta 01/04/2022 11:08:43
 
A Unidade de TI, efetuou o seguinte despacho: ...´1. A alocação física dos executores das USTs, smj, está definida, sem
prejuízo doutros pontos no Item 16 - Das Disposições Finais, do Termo de Referência que integra o Edital, notadamente, em
seu subitem 7. Transcrevo: "- O TRE/AL fornecerá ambiente e meio de atendimento básico (mesa, computador,
telefone/ramal, impressora, bancada para realização de teste)." 2. Quanto aos eventuais deslocamentos: estes estão
restritos ao âmbito de Alagoas e com destino às unidades deste Regional, correto o entendimento quanto ao provimento do
transporte. Todavia, quanto às eventuais diárias e outras despesas, deve o licitante observar o item 7.2.2.1.3.3 que, por
certo, tratará de ressarcimento da despesa, tendo, smj, como paradigma a convenção coletiva ou equivalente para o
envolvido e para o caso concreto; Quanto às localidades onde o TRE/AL se faz presente podem ser obtidas em
https://www.tre-al.jus.br/o-tre/cartorios-eleitorais, consultar por zona, listagem do drop box, ou em leitura completa
restrita aos Municípios Sede. A quantidade de equipamentos média de equipamentos por localidade de interior: 03 (três)
computadores, 02 (duas) impressoras laser; A quantidade média de usuários por localidade de interior: 02 (dois) servidores
do quadro; 01 (um) requisitado; A quantidade estimativa de deslocamentos para cada uma das localidades é inferior a 01
(um). Os chamados em localidades do interior, envolvem, via de regra, necessidades que envolvem Sistema Eleitorais cujo
acesso é restrito aos servidores e/ou usuários com permissões e credênciais específicas de segurança, sendo assim, devem,
via de regra, continuar sendo executadas por servidores do quadro. 3. Prejudica, em razão da pandemia de COVID-19, este
Regional apenas retornou às atividades presenciais no último dia 14/03/2022. Apenas como paradigma a unidade que faz
todo o atendimento equivalente ao nível 1, deste Regional, SAU/COINF/STI, conta com 04 (quatro) servidores em seus
quadros, dentre este o chefe da unidade. Apenas como paradigma unidade que faz todo o atendimento equivalente ao nível
2 e acumula questões de configurações de segurança, especificação de equipamentos e serviços e outras, SEGI/COINF/STI,
conta com 03 (três) servidores, dentre estes o chefe da unidade. ..."

 
Fechar
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Esclarecimento 01/04/2022 11:12:08
 
A empresa Ilha Service, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."A função de Gestor Técnico (Preposto) pode ser fundida
com a função de algum dos técnicos, ou o gestor tem que ser um perfil a mais? Entendemos que a única ferramenta que a
contratada irá disponibilizar será o CHATBOT. Está correto nosso entendimento? ..."

 
Fechar
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Resposta 01/04/2022 11:12:08
 
A Unidade de TI, efetuou o seguinte despacho: ...´Questionamento: A função de Gestor Técnico (Preposto) pode ser
fundida com a função de algum dos técnicos, ou o gestor tem que ser um perfil a mais? Esta unidade técnica de TI, smj ou
proibição normativa, não vê óbice. De observar apenas que a atividade de Preposto, não pode ser justificativa para
eventuais descumprimentos e/ou atrasos na execução das USTs designadas. Questionamento: Entendemos que a única
ferramenta que a contratada irá disponibilizar será o CHATBOT. Está correto nosso entendimento? Está correto o
entendimento. ..."

 
Fechar
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DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2022.
Senhora Chefe da SLC,
 
Encaminho os presentes autos a V.Sª para registro e

publicação na intranet deste Tribunal, os comprovantes de
publicações no sistema Comprasnet dos esclarecimentos requeridos
(1039238, 1039241, 1039244 e 1039249).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 01/04/2022, 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
1039252 e o código CRC 00FDD552.

0006398-24.2021.6.02.8000 1039252v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2022.
Senhor Pregoeiro,
 
Em resposta ao que solicitado no Despacho

PREG 1039252, esta Assessoria Jurídica registra que, com o
pronunciamento da unidade técnica constante do Despacho
COINF 1039107, tornou-se despicienda a análise jurídica por
parte desta AJ/DG.

 
Pelo que alí disposto, a mim me parece que não há

outra alternativa a este TRE/AL, senão a republicação do
edital, com a correção das exigências relacionadas ao nível de
escolaridade a ser exigido dos profissionais a serem
contratados.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 01/04/2022, 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
1039265 e o código CRC ED38DC18.
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 Impugnação 01/04/2022 13:32:13
 
A empresa HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 37.057.387/0001-22 e no CF/DF sob o nº
07.322.688/001-57, sediada à SEPN quadra 513 Bloco D Ed. Imperador salas 201 a 220, Asa Norte, Brasília – DF, na forma
do item 14.1 e 14.2 do Edital de Convocação para o Pregão Eletrônico 04/2022 “14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data
designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 14.2. A impugnação poderá ser
realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.” vem interpor IMPUGNAÇÃO ao instrumento
convocatório com o objetivo de garantir a legalidade e a economicidade do certame, propondo alterações no Edital, pelas
razões de fato e de direito a seguir expostas: DA TEMPESTIVIDADE A presente impugnação poderá ser interposta em até 3
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, dia 05/04/2022. A HEPTA vem interpor a
impugnação no dia 30/03/22, assim resta tempestiva conforme previsto em edital item 14.1 do Edital de Convocação e
previsão legal. DOS FATOS O EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 – TRE/AL possui como objeto a “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.” A IMPUGNANTE no intuito de participar do certame, obteve o edital para
analisá-lo e ao final preparar uma proposta de acordo com as necessidades exigidas. Contudo, nos deparamos com um
ponto que merecem atenção e o devido reparo para melhor viabilidade do processo, notadamente no que toca ao princípio
da economicidade, ou seja, da obtenção dos melhores preços para a contratação, ao qual se destina o processo licitatório –
que busca selecionar a proposta mais vantajosa para administração. Os itens 2.8.2.1.2 e 2.8.2.2.2 do Termo de Referência
anexo ao EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - TRE/AL possuem os seguintes textos: “2.8.2.2. Equipe de Suporte
de 2° Nível” “2.8.2.1.2 Dada a complexidade da atividade, o profissional atuando nesta equipe deve ter experiência mínima
de 01 (um) ano de atuação na área de atendimento a usuários de TIC, na atividade de “Help Desk de TI” ou de “suporte
técnico de TI” ou função com nomenclatura similar; Ensino Superior completo.” “2.8.2.2.2 Dada a complexidade da
atividade, o profissional atuando nesta equipe deve ter experiência mínima de 02 (dois) ano de atuação na área de
atendimento a usuários de TIC, na atividade de “Help Desk de TI” ou de “suporte técnico de TI” ou função com
nomenclatura similar; Ensino Superior completo.” Impugnamos! Estipula como exigência a comprovação de que os
profissionais que irão atuar nos atendimentos de nível 1 (um) e 2 (dois) possuam ensino superior completo, em qualquer
área de formação, contudo tal exigência não pode prevalecer, já que, além de ser desarrazoável não encontra amparo legal
e técnico, devidamente justificado no edital, em especial quanto a sua efetividade ao objeto licitado e as atividades a serem
desempenhadas. A par do conteúdo objeto da licitação, certo que o edital trouxe exigência totalmente indevida e onerosas
às licitantes, exigência que não guarda semelhança com o objeto, bem como, extremamente excessiva e desnecessária. Em
seu item 2.8.2.1.2, o Termo de Referência (TR) para a contratação estabelece que os profissionais que irão atuar nas
atividades de atendimento de nível 1 (um) deverão ter “Ensino Superior Completo”, sem, no entanto, especificar em qual
área de formação. A mesma exigência (“Ensino Superior Completo”, sem especificar em qual área de formação) é
apresentada para os profissionais que irão atuar nas atividades de atendimento de nível (2) dois. Ao não especificar em qual
área de formação estes profissionais deverão apresentar ensino superior completo, admite-se que seja em qualquer área de
formação, como, por exemplo: Letras, Direito, Geografia, História, Sociologia, dentre outras. Ora, tais áreas de formação
não mantém absolutamente qualquer relação com as atividades de suporte em Tecnologia da Informação, nas quais os
profissionais irão atuar, de forma que tal exigência configura uma violação ao princípio da motivação (os atos da
Administração Pública deverão ser sempre motivados). Ainda assim, atenderiam uma exigência meramente formal ao edital.
Com efeito, a Lei 9.784/99 determina que a “indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão” é
um dos critérios aplicáveis ao processo administrativo (art. 2º, parágrafo único, VII). Além disso, “Os atos administrativos
deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos” (art. 50). Segundo a Lei de Processo
Administrativo, a motivação de “ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato”.
Assim, inexiste justificativa adequada que sustente a exigência de formação superior. Tal exigência apenas onera as
licitantes, prejudica a proposta mais vantajosa para administração, impedindo critério objetivo entre as licitantes. Ainda que
o entendimento seja para que a formação superior esteja relacionada a área de Tecnologia, fato ainda é que, o edital é
omisso quanto a indicação clara e objetiva voltada para área de tecnologia. Fato é que, os profissionais de nível superior, via
de regra, percebem remunerações maiores que aqueles que não atingiram esse nível de formação acadêmica, o que irá
onerar, desnecessariamente, a contratação pretendida, com prejuízo ao erário. Isso se dá, uma vez que não há no edital,
justificativa, ainda que minimamente razoável que sustente a alegada exigência. Notadamente, pois, não há qualquer
correlação quanto a graduação dos profissionais com a efetiva qualidade na prestação dos serviços. O edital se resume a
dizer, como “justificativa” que dada a complexidade da atividade é contida a exigência. Em verdade, não resta provado no
edital, a imprescindibilidade das exigências. Ademais, as exigências prejudicam a proposta mais vantajosa para
administração e isonomia entre as licitantes, visto que cada licitante poderá, sem critérios objetivos, cotar, à margem de
sua subjetividade, qualquer perfil para curso superior. As atividades a serem desenvolvidas no escopo do objeto da
contratação configuram o conjunto mais básico das atividades de Tecnologia da Informação e não exigem conhecimentos
especializados das equipes de execução com curso superior. Normalmente o que se exige da equipe técnica é a formação de
nível médio, acrescida de curso em tecnologia da informação. Adicionalmente, costuma ser exigido experiência de 1 (um)
ou 2 (dois) anos em atividades correlatas, além de certificação, ou formação, em ITIL Foundation (que é o framework
mundialmente mais aceito para a gestão de serviços de TI), conforme pode ser constatado na esmagadora maioria dos
editais de convocação para contratações de serviços semelhantes ao objeto que se pretende contratar. Com efeito, as razões
da presente impugnação encontram-se em conformidade com a melhor inteligência do Tribunal de Contas da União – TCU,
estampado no enunciado nº 263, quanto a efetiva demonstração da necessidade da exigência operacional. Vejamos:
“SÚMULA Nº 263 Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada,
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de
comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa
exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.” A licitação tem dupla finalidade,
eis que de um lado busca selecionar a proposta mais vantajosa para administração e de outra via proporcionar a igualdade
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de condições para que todos os interessados participem do certame. Nos moldes como se apresenta a exigência, resta
prejudicado todas as finalidades e preceitos da licitação – prejudicando a proposta mais vantajosa e inviabilizando,
condições isonômicas entre as licitantes, além que, por excessivas, excluem, sumariamente, empresas capacitadas para
execução dos serviços. Dessa forma, a HEPTA, ora empresa IMPUGNANTE, vem por meio desse instrumento impugnar as
exigências técnicas contidas nos itens 2.8.2.1.2 e 2.8.2.2.2 do Termo de Referência anexo ao EDITAL DE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 17/2022 - TRE/AL. É certo que as exigências devem ser justificadas, motivadas, proporcionais e não
demasiadamente excessiva. Visando, desta forma, a preservação do princípio da economicidade e, considerando que a
exigência apenas irá elevar o custo da contratação, sem que lhe seja agregado qualquer benefício, tal exigência deverá ser
revista. DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer-se, mediante o raciocínio lógico perfilado: 1. O conhecimento e
provimento por esse Ilustre TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS para que proceda com o
recolhimento e ajustes do Edital nos termos elencados. 2. A Republicação do Edital, TR e seus anexos para fazer constar
todas as alterações propostas na presente manifestação, com a consequente Publicidade do Ato a fim de conferir ciência à
todos interessados; 3. E acaso de não provimento que seja levando a Instância Superior para a devida análise, para futuros
e adequados encaminhamentos.

 
Fechar
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Resposta 01/04/2022 13:32:13
 
DECISÃO DO PREGOEIRO: IMPUGNAÇÃO EDITAL 17/2022. Trata-se de impugnação apresentada pela empresa HEPTA
Tecnologia e Informática Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 37.057.387/0001-22, cujo objeto é a 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. RESUMO DO PEDIDO: ...“2.8.2.2. Equipe de Suporte de 2° Nível” “2.8.2.1.2 Dada a
complexidade da atividade, o profissional atuando nesta equipe deve ter experiência mínima de 01 (um) ano de atuação na
área de atendimento a usuários de TIC, na atividade de “Help Desk de TI” ou de “suporte técnico de TI” ou função com
nomenclatura similar; Ensino Superior completo.” “2.8.2.2.2 Dada a complexidade da atividade, o profissional atuando nesta
equipe deve ter experiência mínima de 02 (dois) ano de atuação na área de atendimento a usuários de TIC, na atividade de
“Help Desk de TI” ou de “suporte técnico de TI” ou função com nomenclatura similar; Ensino Superior completo.” Os pontos
abordados pela empresa impugnante foram direcionados à unidade envolvida no processo interno do certame em tela, o
que resultou no seguinte despacho: ...”Em atenção ao Despacho PREG 1038512, relativo ao evento 1038509 que solicita a
impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 17/2022, esta unidade técnica de TI, restrita às suas competências, entende,
smj, que: 1. Há falha quanto à exigência atribuída à Equipe de Suporte Nível: 1º Nível. Para estes, considera-se adequado,
formação do tipo: Ensino Médio, Técnico ou equivalente completo e não apenas Ensino Superior Completo. 2. Há falha
quanto à exigência atribuída à Equipe de Suporte Nível: 2º Nível. Para estes, considera-se adequado, formação do tipo
Ensino Superior Completo em Tecnologia da Infomação, Computação, Engenharia de Software, Analise de Sistemas ou
cursos superiores correlatos. À consideração de Vossa Senhorira. Outrossim, sugere-se, caso a impugnação tenha
provimento, a análise dos aspectos legais suscitados pelo impugnante, já em relação ao tipo de exigência supramencionada
nos itens 1 e 2, acima, a indagar se estas seriam passíveis de novos pedidos de impugnação restritos aos elementos
carreados na impugnação em tela. …” Ouvida a Assessoria-Jurídica deste Tribunal, essa efetuou o seguinte despacho: ...”Em
resposta ao que solicitado no Despacho PREG 1039252, esta Assessoria Jurídica registra que, com o pronunciamento da
unidade técnica constante do Despacho COINF 1039107, tornou-se despicienda a análise jurídica por parte desta AJ/DG.
Pelo que ali disposto, a mim me parece que não há outra alternativa a este TRE/AL, senão a republicação do edital, com a
correção das exigências relacionadas ao nível de escolaridade a ser exigido dos profissionais a serem contratados. …” Nesse
sentido, é de fácil percepção que o termo de referência é uma das peças principais das licitações processadas sob a
modalidade pregão, inerente a fase interna ou preparatória da contratação. Ferramenta essencial de planejamento para uma
correta condução dos certames e gestão dos futuros contratos a fim de garantir a eficiência econômica e jurídica do
processo licitatório e do pretenso contrato, restando comprovado que a peça impugnatória deixou claro ausência de
exigências jurídicas essenciais visando à habilitação dos licitantes no decorrer de todo o processo licitatório. DECISÃO DO
PREGOEIRO: Pelo exposto, corroborando com o entendimento da unidade demandante e da Assessoria Jurídica deste
Tribunal, dou provimento, na íntegra, a impugnação interposta pela empresa HEPTA Tecnologia e Informática Ltda., inscrita
no CNPJ sob o n.º 37.057.387/0001-22, devendo as unidades envolvidas no processo interno do pretenso certame retificar
o Termo de Referência, no que for pertinente. PREGOEIRO OFICIAL DO TRE ALAGOAS.

 
Fechar
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DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2022.
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR-GERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 
REFERÊNCIA: IMPUGNAÇÃO EDITAL 17/2022
 
Trata-se de impugnação apresentada pela empresa Hepta

Tecnologia e Informatica Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº
37.057.387/0001-22, cujo objeto é a 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, objeto so Edital do Pregão Eletrônico
n.º 17/2022 TRE/AL.

 
RESUMO DO PEDIDO
..."HEPTA, ora empresa IMPUGNANTE, vem por meio

desse instrumento impugnar as exigências técnicas contidas nos
itens 2.8.2.1.2 e 2.8.2.2.2 do Termo de Referência anexo ao EDITAL
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - TRE/AL.

Os itens 2.8.2.1.2 e 2.8.2.2.2 do Termo de Referência
anexo ao EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - TRE/AL
possuem os seguintes textos: “2.8.2.2. Equipe de Suporte de 2°
Nível” “2.8.2.1.2 Dada a complexidade da atividade, o profissional
atuando nesta equipe deve ter experiência mínima de 01 (um) ano de
atuação na área de atendimento a usuários de TIC, na atividade de
“Help Desk de TI” ou de “suporte técnico de TI” ou função com
nomenclatura similar; Ensino Superior completo.” “2.8.2.2.2 Dada a
complexidade da atividade, o profissional atuando nesta equipe deve
ter experiência mínima de 02 (dois) ano de atuação na área de
atendimento a usuários de TIC, na atividade de “Help Desk de TI” ou
de “suporte técnico de TI” ou função com nomenclatura similar;
Ensino Superior completo.”

 
ANÁLISE DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
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Os pontos abordados pela empresa impugnante
foram direcionados à Unidade envolvida no processo interno do
certame em tela, o que resultou no Despaco da COINF (1039107),
bem como com o Parecer da Assessoria Jurídida desta Corte Eleitoral
AJ-DG (1039265), registrados neste procedimento administrativo, a
seguir transcritos:

1) DESPACHO COINF: 
..."Em atenção ao Despacho PREG 1038512, relativo ao

evento  1038509 que solicita a impugnação ao Edital do Pregão
Eletrônico n.º 17/2022, esta unidade técnica de TI, restrita às suas
competências, entende, smj, que:

1. Há falha quanto à exigência atribuída à Equipe de
Suporte Nível: 1º Nível. Para estes, considera-se adequado,
formação do tipo: Ensino Médio, Técnico ou equivalente
completo e não apenas Ensino Superior Completo.

2. Há falha quanto à exigência atribuída à Equipe de
Suporte Nível: 2º Nível.  Para estes, considera-se adequado,
formação do tipo Ensino Superior Completo em Tecnologia da
Infomação, Computação, Engenharia de Software, Analise de
Sistemas ou cursos superiores correlatos.

À consideração de Vossa Senhorira. ..."
2) PARECER DA ASSESSORIA-JURÍDICA DA DG:
..."Em resposta ao que solicitado no Despacho

PREG 1039252, esta Assessoria Jurídica registra que, com o
pronunciamento da unidade técnica constante do Despacho
COINF 1039107, tornou-se despicienda a análise jurídica por parte
desta AJ/DG.

Pelo que alí disposto, a mim me parece que não há outra
alternativa a este TRE/AL, senão a republicação do edital, com a
correção das exigências relacionadas ao nível de escolaridade a ser
exigido dos profissionais a serem contratados.

Outrossim, sugere-se, caso a impugnação tenha
provimento, a análise dos aspectos legais suscitados pelo
impugnante, já em  relação ao tipo de exigência supramencionada
nos itens 1 e 2, acima, a indagar se estas seriam passíveis de novos
pedidos de impugnação restritos aos elementos carreados na
impugnação em tela. ..."

 
 
DECISÃO DO PREGOEIRO
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Pelo exposto, corroborando com o entendimento da
unidade demandante a da Assessoria Jurídica - DG, dou provimento,
na íntegra, a impugnação interposta pela empresa Hepta Tecnologia
e Informatica Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 37.057.387/0001-22,
devendo as Unidades envolvidas no processo interno do pretenso
certame retificar o TERMO DE REFERÊNCIA, no que for pertinente.

EVENTOS

1. CERTIDÃO PUBLICAÇÃO COMPRASNET
IMPUGNAÇÃO: 1039477

2. CERTIDÃO PUBLICAÇÃO COMPRASNET DECISÃO
DO PREGOEIRO IMPUGNAÇÃO: 1039478

 
Respeitosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 01/04/2022, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1039483 e o código CRC 081F3FEA.

0006398-24.2021.6.02.8000 1039483v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 04 de abril de 2022.
Senhor Presidente, 
 
Após a abertura da fase externa do Pregão

Eletrônico nº 17/2022 (1031806), cujo objeto é a contratação
do serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da
Informação - TI, por meio de Unidades de Serviço Técnico –
USTs, em primeiro e segundo níveis, a empresa HEPTA
Tecnologia e Informática Ltda. impugnou o edital (1038509).

 
As questões alegadas pela impugnante foram

submetidas à unidade técnica, que se manifestou por meio
do Despacho COINF 1039107, no sentido da necessidade
de correção das exigências relacionadas ao nível de
escolaridade a ser exigido dos profissionais a serem
contratados.

 
Com vista dos autos, a Assessoria Jurídica desta

Diretoria-Geral concluiu que não haveria alternativa a este
TRE/AL, senão a republicação do edital (1039265). 

 
O Senhor Pregoeiro, acatando entendimento da

unidade técnica e da Assessoria Jurídica - DG, deu
provimento, na íntegra, à impugnação interposta pela empresa
Hepta Tecnologia e Informática Ltda., inscrita no CNPJ sob o
nº 37.057.387/0001-22 (1039483).  

 
Estando a sessão de abertura da mencionada

licitação marcada para 05 de abril, amanhã, elevo o feito a
Vossa Excelência, sugerindo, com a devida vênia, a revogação
do certame, por interesse público, para posterior retificação e
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republicação do edital. 
 
Respeitosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/04/2022, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1039798 e o código CRC ECDE9A98.

0006398-24.2021.6.02.8000 1039798v1
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Aviso 04/04/2022 15:18:32
 
Srs(as) Licitantes. A SESSÃO MARCADA PARA ABERTURA NO DIA 05/04/2022, ÀS 14:00 HORAS, NÃO OCORRERÁ, CONSIDERANDO A
ACEITAÇÃO DOS MOTIVOS APRESENTADOS EM PEÇA IMPUGNATÓRIA, DEVIDAMENTE REGISTRADA. O EDITAL SERÁ RETIFICADO E SERÁ
REABERTO O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS. PREGOEIRO TRE/AL.

 
Fechar
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PROCESSO : 0006398-24.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização. Revogação. Pregão eletrônico nº 17/2022.

 

Decisão nº 1049 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Lastreado na proposição do Senhor Diretor-Geral na
Conclusão GDG 1039798, fundamentada no pronunciamento da
Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por meio do Despacho AJ-
DG 1039265, bem como no Despacho PREG 1039483, REVOGO o
Pregão Eletrônico nº 17/2022, cujo objeto é a 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, com vistas à retificação e republicação do
edital do certame, por interesse público.

À Secretaria de Administração para as providências
relativas ao prosseguimento do feito.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
04/04/2022, às 16:58, 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
1040103 e o código CRC 280B4FC2.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publicação-
Divulgação

04/04/2022 18:07:03 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Este Evento de Revogação será Publicado no D.O.U. na data de 06/04/2022 e Divulgado no Portal de Compras
(www.gov.br/compras) nesta mesma data.

Resumo do Evento de Revogação

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 00017/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

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.

Motivo do Evento de Revogação

Necessidade de alteração do Termo de Referência, em face do acolhimento de impugnação

Data da Publicação/Divulgação do Evento de
Revogação Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

06/04/2022 A partir de  23/03/2022  às 08:00 Em 05/04/2022  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho
00001 2022    NE   999999

Disponibilizar para Publicação/Divulgação  Visualizar Prévia da Matéria

Evento de Revogação
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DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2022.
À SLC, para necessárias medidas quanto à

publicidade e devidos registros atinentes à Decisão 1049, da
Presidência (doc. 1040103).

Em paralelo, solicito ao Sr. Secretário de TI
que, por intermédio das unidades competentes e sem prejuízo
dos trabalhos a cargo da equipe de planejamento constituída
para tal fim, seja promovida a revisão ponto a ponto do Termo
de Referência, se possível, assimilando ao novo texto, com
destaque (hachuras), as incorporações advindas das respostas
aos questionamentos apresentados no curso do certame por
potenciais licitantes e, com maior razão, ao ponto objeto da
impugnação acolhida.

Solicito que o novo Termo de Referência, com os
ajustes e destaques acima referidos, seja veiculado em autos
apartados.

Por fim, peço a atenção para que a Unidade
demandante confirme se, no atual cenário de postergação da
contratação, será necessária a manutenção da reserva de
crédito nos montantes postos no doc. 1018368.

À COFIN, apenas para conhecimento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2022, às 21:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040404 e o código CRC F9DA9404.

0006398-24.2021.6.02.8000 1040404v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2022.
Ao Coordenador de Infraestrutura para

manifestação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 05/04/2022, às 14:20, 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
1040814 e o código CRC 3E0C3DD1.

0006398-24.2021.6.02.8000 1040814v1
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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 05302022040600181
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 9788-76.2021.4.05. Objeto: Contratação de empresa para
execução de reforma de acessibilidade nas baterias de banheiros masculinos e femininos
dos andares 3º, 4º, 6º e 8º, e feminino do 5º andar do Edifício Sede do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/04/2022 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf. Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE
ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00005-2022. Entrega das Propostas: a
partir de 06/04/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
25/04/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será
permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em
caso de divergência entre as especificações deste objeto descritas no
Comprasgovernamentais e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão
as últimas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 04/04/2022) 90031-00001-2022NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO

Procedimento SEI n.º 0002773-43.2020.6.01.8000. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre,
por intermédio da Seção de Compras, Licitações e Contratos, NOTIFICA o representante
legal da empresa GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI - CNPJ n.º 32.648.923/0001-40 quanto
ao cancelamento da Nota de Empenho TRE/AC n.º 551/2020, bem como para que seja
providenciada justificativa formal quanto à não entrega do material. Lembre-se que a
ausência de defesa plausível pode motivar a aplicação de penalidade de multa por
inexecução total no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da nota de empenho,
quando há recusa no fornecimento (subitem 8.2, alínea c). A esta penalidades podem ser
somadas: suspensão temporária, declaração de inidoneidade e impedimento de licitar e
contratar com a União (subitens 8.3, 8.4 e 8.5), conforme indicado no Termo de Referência
do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AC n.º 24/2020.

Procedimento SEI n.º 0001924-71.2020.6.01.8000. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre,
por intermédio da Seção de Compras, Licitações e Contratos, NOTIFICA o representante
legal da empresa GRAFICA E EDITORA VIEIRA EIRELI - CNPJ n.º 32.648.923/0001-40 quanto
ao cancelamento da Nota de Empenho TRE/AC n.º 388/2020, bem como para que seja
providenciada justificativa formal quanto à não entrega do material. Lembre-se que a
ausência de defesa plausível pode motivar a aplicação de penalidade de multa por
inexecução total no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da nota de empenho,
quando há recusa no fornecimento (subitem 8.2, alínea c). A esta penalidade podem ser
somadas: suspensão temporária, declaração de inidoneidade e impedimento de licitar e
contratar com a União (subitens 8.3, 8.4 e 8.5), conforme indicado no Termo de Referência
do Edital do Pregão Eletrônico TRE/AC n.º 24/2020.

Rio Branco/AC, 4 de abril de 2022.
BRUNA SILVA BRASIL

Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 18/2022

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
30/03/2022, .Entrega das Propostas: a partir de 30/03/2022, às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/04/2022, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Procedimento licitatório visando a
contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião pública para avaliar a
satisfação e a imagem da Justiça Eleitoral no Acre, em conformidade com as especificações
que constam do Termo de Referência (Item n.º 01 do Anexo I do Edital), que integra este
edital.

BRUNA SILVA BRASIL
Seção de Licitações - Tre/ac

(SIDEC - 05/04/2022) 070002-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2021; Proc. SEI nº 0001320-15.2022.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores combinado com a
Cláusula Quatorze do Contrato nº 15/2021, no artigo 39 da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017 e na Convenção Coletiva de Trabalho 2022 da Categoria; Partes: União,
através do TRE/AL, e a empresa ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL, CNPJ nº
13.343.833/0008-73; Objeto: repactuação do valor Contrato nº 15/2021, que trata da
prestação de serviço continuado de Vigilância Armada, em razão dos acréscimos trazidos
pela Convenção Coletiva de Trabalho - CCT/2022, que altera os valores dos salários-base
das categorias e do auxílio-alimentação, entre outros, a partir de janeiro de 2022, da
seguinte forma: .a) De janeiro a maio de 2022, o valor mensal do contrato referente aos
postos diurnos, passa de R$ 52.721,10 para R$ 57.693,03; b) Em junho de 2022, quando
haverá a supressão de 1 posto diurno, a partir do dia 15/06/2022, o valor mensal do
contrato referente aos postos diurnos, passa de R$ 57.693,03 para R$ 53.297,37; c) A partir
de julho de 2022, o valor mensal do contrato (posto diurno) passa de R$ 53.297,37 para
R$ 49.451,17; d) A partir de 1º de janeiro de 2022, o valor mensal do contrato (posto
noturno) passa de R$ 49.902,96 para R$ 54.651,94. Quanto ao preço, o valor mensal total
do contrato (postos diurnos e noturnos) passa a ser o seguinte: a) De janeiro a maio de
2022, o valor mensal total (postos diurnos e noturnos) passa de R$ 102.615,06 para R$
112.344,98; b) Em junho de 2022, o valor mensal total (postos diurnos e noturnos) passa
de R$ 112.344,98 para R$ 107.949,32; c) De julho a agosto de 2022, o valor mensal total
(postos diurnos e noturnos) passa de R$ 107.949,32 para R$ 104.103,11.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2021; Proc. SEI nº 0001320-15.2022.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores combinado com a
Cláusula Quatorze do Contrato nº 15/2021, no artigo 39 da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017 e na Convenção Coletiva de Trabalho 2022 da Categoria; Partes: União,
através do TRE/AL, e a empresa ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL, CNPJ nº
13.343.833/0008-73; Objeto: repactuação do valor Contrato nº 15/2021, que trata da
prestação de serviço continuado de Vigilância Armada, em razão dos acréscimos trazidos
pela Convenção Coletiva de Trabalho - CCT/2022, que altera os valores dos salários-base
das categorias e do auxílio-alimentação, entre outros, a partir de janeiro de 2022, da
seguinte forma: .a) De janeiro a maio de 2022, o valor mensal do contrato referente aos
postos diurnos, passa de R$ 52.721,10 para R$ 57.693,03; b) Em junho de 2022, quando
haverá a supressão de 1 posto diurno, a partir do dia 15/06/2022, o valor mensal do
contrato referente aos postos diurnos, passa de R$ 57.693,03 para R$ 53.297,37; c) A partir
de julho de 2022, o valor mensal do contrato (posto diurno) passa de R$ 53.297,37 para
R$ 49.451,17; d) A partir de 1º de janeiro de 2022, o valor mensal do contrato (posto
noturno) passa de R$ 49.902,96 para R$ 54.651,94. Quanto ao preço, o valor mensal total

do contrato (postos diurnos e noturnos) passa a ser o seguinte: a) De janeiro a maio de
2022, o valor mensal total (postos diurnos e noturnos) passa de R$ 102.615,06 para R$
112.344,98; b) Em junho de 2022, o valor mensal total (postos diurnos e noturnos) passa
de R$ 112.344,98 para R$ 107.949,32; c) De julho a agosto de 2022, o valor mensal total
(postos diurnos e noturnos) passa de R$ 107.949,32 para R$ 104.103,11.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2021; Proc. SEI nº 0001320-15.2022.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores combinado com a
Cláusula Quatorze do Contrato nº 15/2021, no artigo 39 da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017 e na Convenção Coletiva de Trabalho 2022 da Categoria; Partes: União,
através do TRE/AL, e a empresa ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL, CNPJ nº
13.343.833/0008-73; Objeto: repactuação do valor Contrato nº 15/2021, que trata da
prestação de serviço continuado de Vigilância Armada, em razão dos acréscimos trazidos
pela Convenção Coletiva de Trabalho - CCT/2022, que altera os valores dos salários-base
das categorias e do auxílio-alimentação, entre outros, a partir de janeiro de 2022, da
seguinte forma: .a) De janeiro a maio de 2022, o valor mensal do contrato referente aos
postos diurnos, passa de R$ 52.721,10 para R$ 57.693,03; b) Em junho de 2022, quando
haverá a supressão de 1 posto diurno, a partir do dia 15/06/2022, o valor mensal do
contrato referente aos postos diurnos, passa de R$ 57.693,03 para R$ 53.297,37; c) A partir
de julho de 2022, o valor mensal do contrato (posto diurno) passa de R$ 53.297,37 para
R$ 49.451,17; d) A partir de 1º de janeiro de 2022, o valor mensal do contrato (posto
noturno) passa de R$ 49.902,96 para R$ 54.651,94. Quanto ao preço, o valor mensal total
do contrato (postos diurnos e noturnos) passa a ser o seguinte: a) De janeiro a maio de
2022, o valor mensal total (postos diurnos e noturnos) passa de R$ 102.615,06 para R$
112.344,98; b) Em junho de 2022, o valor mensal total (postos diurnos e noturnos) passa
de R$ 112.344,98 para R$ 107.949,32; c) De julho a agosto de 2022, o valor mensal total
(postos diurnos e noturnos) passa de R$ 107.949,32 para R$ 104.103,11.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 0002563-91.2022.6.02.8000; O Des. Otávio Leão Praxedes, Presidente do
TRE/AL, em 04/04/2022, ratificou, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o
reconhecimento da dispensa de Licitação, objetivando a contratação direta da empresa
ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-74,
para a prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização
pertencente ao Tribunal e de gravação de som e imagem e sua transmissão via youtube,
principalmente, as sessões plenárias desta Corte, por 3 meses; Fundamentação Legal:
artigo 24, inciso V, da Lei nº 8.666/1993; Valor total: R$ 30.000,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0005560-81.2021.6.02.8000; O Presidente do TRE/AL,
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em 29/03/2022, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 12/2022, que tem por objeto o registro de preços de serviços de
locação de veículos automotores, adjudicado à empresa YMPACTUS LOCACOES DE
VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 19.258.135/0001-80, pelo valor total de R$
115.000,00 e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei
nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 5 de abril de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0005560-81.2021.6.02.8000; O Presidente do TRE/AL,
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em 29/03/2022, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 12/2022, que tem por objeto o registro de preços de serviços de
locação de veículos automotores, adjudicado à empresa YMPACTUS LOCACOES DE
VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 19.258.135/0001-80, pelo valor total de R$
115.000,00 e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei
nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 5 de abril de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

Processo Administrativo SEI nº 0006717-89.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 29/03/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 10/2022, que tem por objeto a
aquisição de material de consumo - fones de ouvido de cabeças (Headphone), adjudicado
à empresa AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
09.022.398/0001-31, no valor total de R$ 16.200,00 e autorizou a contratação da empresa
com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e,
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 5 de abril de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022

Processo Administrativo SEI nº 0005560-81.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 29/03/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 12/2022, que tem por objeto o
registro de preços de serviços de locação de veículos automotores, adjudicado à empresa
YMPACTUS LOCACOES DE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 19.258.135/0001-80,
pelo valor total de R$ 115.000,00 e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art.
4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na
Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 5 de abril de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

Processo Administrativo SEI nº 0006717-89.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES,

homologou, em 29/03/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 10/2022, que tem
por objeto a aquisição de material de consumo - fones de ouvido de cabeças
(Headphone), adjudicado à empresa AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 09.022.398/0001-31, no valor total de R$ 16.200,00 e
autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 5 de abril de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Publicação do aviso de homologação no DOU (1042226)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 1289



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 05302022040600182

182

Nº 66, quarta-feira, 6 de abril de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

Processo Administrativo SEI nº 0006717-89.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 29/03/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 10/2022, que tem por objeto a
aquisição de material de consumo - fones de ouvido de cabeças (Headphone), adjudicado
à empresa AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
09.022.398/0001-31, no valor total de R$ 16.200,00 e autorizou a contratação da empresa
com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e,
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 5 de abril de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

R E T I F I C AÇ ÃO

No Extrato de Termo Aditivo publicado no DOU do dia 05/04/2022, Seção 03,
nº 65, pág. 154, onde se lê: "Objeto: prestação de serviços de gestão de manutenção de
veículos, em rede especializada, através da internet, com tecnologia de cartão eletrônico
para atender à frota de veículos do TRE/AL e aos veículos requisitados sob seu uso", leia-
se: "Objeto: " prorrogação da vigência do Contrato nº 13/2021, que tem por objeto a
prestação de serviços de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, através
da internet, com tecnologia de cartão eletrônico para atender à frota de veículos do
TRE/AL e aos veículos requisitados sob seu uso.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo publicado no DOU do dia 05/04/2022, Seção 03,
nº 65, pág. 154, onde se lê: "Objeto: prestação de serviços de gestão de manutenção de
veículos, em rede especializada, através da internet, com tecnologia de cartão eletrônico
para atender à frota de veículos do TRE/AL e aos veículos requisitados sob seu uso", leia-
se: "Objeto: " prorrogação da vigência do Contrato nº 13/2021, que tem por objeto a
prestação de serviços de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, através
da internet, com tecnologia de cartão eletrônico para atender à frota de veículos do
TRE/AL e aos veículos requisitados sob seu uso.

Maceió/AL, 5 de abril de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo publicado no DOU do dia 05/04/2022, Seção 03,
nº 65, pág. 154, onde se lê: "Objeto: prestação de serviços de gestão de manutenção de
veículos, em rede especializada, através da internet, com tecnologia de cartão eletrônico
para atender à frota de veículos do TRE/AL e aos veículos requisitados sob seu uso", leia-
se: "Objeto: " prorrogação da vigência do Contrato nº 13/2021, que tem por objeto a
prestação de serviços de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, através
da internet, com tecnologia de cartão eletrônico para atender à frota de veículos do
TRE/AL e aos veículos requisitados sob seu uso.

Maceió/AL, 5 de abril de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 17/2022

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0006398-
24.2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação continuada de serviço especializado de
suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de Unidades de Serviço Técnico
USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
- TRE/ AL.

OTAVIO LEAO PRAXEDES
Ordenador de Despesas/ Presidente do Tre/al

(SIDEC - 05/04/2022) 070011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 007/2022. Processo nº 8.050/2021-SAO contratada: R G
XAVIER GUIMARAES EIRELI, CNPJ 32.969.749/0001-38. Objeto: Guardanapos de papel, folha
simples (936 PCT), valor unitário R$ 0,90; Pano de prato (120 UN), valor unitário R$ 2,55;
Toalha de papel de folha dupla (312 PCT), valor unitário R$ 3,95; Xícara de porcelana, cor
branca, capacidade 220 ml (390 UN), valor unitário R$ 11,25; Xícara de porcelana, cor
branca, capacidade 75 ml (390 UN), valor unitário R$ 10,55. Validade do Registro: de
04/04/2022 a 04/04/2023.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 006/2022. Processo nº 8.055/2021-SAO contratada: GRÁFICA
E EDITORA RAPHAELA LTDA, CNPJ 63.646.855/0001-04. Objeto: Colete de Identificação -
Justiça Eleitoral (3.500 UN), valor unitário R$ 22,45. Validade do Registro: de 04/04/2022
a 04/04/2023.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 8058/2021. Objeto: A presente licitação tem por objeto
o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo
- Material para Manutenção de Bens Imóveis e Instalações, conforme
descrições e quantidades constantes no Anexo I do Termo de Referência PAD
8.058/2021-/TRE-AM (Anexo I deste Edital).. Total de Itens Licitados: 74. Ed i t a l :
06/04/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo,
Aleixo - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00020-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 06/04/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/04/2022 às 11h00 no site
www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 05/04/2022) 70003-00001-2022NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 18124/2017 TRE-AM. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.
35/2017, de prestação de serviços especializado e continuado de limpeza e conservação,
com fornecimento de equipamentos. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. CONTRATADA: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EPP. Fundamentação Legal: com o
disposto na Lei 8.666/93, seu art. 57. Do Objeto: alteração da CLÁUSULA QUINTA (Da
Vigência). DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é de 08 (oito) meses, ou
seja, de 05/04/2022 a 04/12/2022. Data da Assinatura: 29/03/2022. Assinam:
Desembargador Presidente WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e o Senhor
JULIO CESAR SOARES FURRIEL, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 17/2022, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIA L I Z AÇ ÃO
EM INFORMÁTICA S/A, para eventual aquisição de equipamentos e programas de
datacenter. 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°
0015838-60.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura.
ASSINATURA: 04/04/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr.
Alexandre Mota Albuquerque.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 12 Licença de Windows Server Datacenter
2019.

93 3.327,52

. 13 Windows Server Datacenter 2019 CAL. 1597 183,19

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 16/2022, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIA L I Z AÇ ÃO
EM INFORMÁTICA S/A, para eventual aquisição de equipamentos e programas de
datacenter. 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°
0015838-60.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura.
ASSINATURA: 04/04/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr.
Alexandre Mota Albuquerque.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 2 Servidor de Rede.
Marca / Modelo: Lenovo /
ThinkSystem SR650 V2

03 148.875,16

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20/2022, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, para eventual aquisição de equipamentos e programas de
datacenter. 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°
0015838-60.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura.
ASSINATURA: 04/04/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr.
Thiago Madeira de Lima.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 8 Assinatura de Suporte técnico e
atualizações para 2000 unidades de
Zimbra Network Edition Standard e 250
unidades de Zimbra Network Edition
Professional.

01
557.994,00

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE000428, emitida em 29/03/2022. FAVORECIDO: SUPRIMAIS
ATACADISTA LTDA. OBJETO: - aquisição de açúcar e leite em pó granulado, (ITEM 01 -
ACUÇAR), VALOR: R$ 32.800,00. FUNDAMENTO LEGAL: ARP 09/2022, e Leis 10520/02 e
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.30.07; Ação
02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº 0000035-03.2022.6.05.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE COOPERAÇÃO

Espécie: PACTO DE COOPERAÇÃO. As Partes: O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEA R Á
e a 23ª Zona Eleitoral-Uruburetama. Objeto: Pacto de Cooperação consiste no
estabelecimento de um programa COOPERATIVO entre o TRE/CE e a PREFEITURA,
Objetivando o favorecimento de melhores condições de estrutura e funcionamento para o
Cartório Eleitoral, bem como o apoio necessário ao desenvolvimento do processo eleitoral.
Fundamento: O presente Pacto tem como fundamento a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e a Lei Complementar n.º 101/00, bem como no Processo Administrativo Digital n.º
2340/2021 TRE-CE. Assinam: pelo TRE/CE, Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto,
Presidente, e pela Prefeitura Municipal de Uruburetama, Francisco Aldir Chaves da Silva,
Prefeito. Data: 07/03/2022.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO

Espécie: PACTO DE COOPERAÇÃO. As Partes: O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO CEARÁ e as seguintes zonas eleitorais: 88ª ZE - Eusébio; 31ª ZE - Barbalha
e 35ª ZE - Viçosa do Ceará. Objeto: Pacto de Cooperação consiste no
estabelecimento de um programa COOPERATIVO entre o TRE/CE e a
PREFEITURA, Objetivando o favorecimento de melhores condições de estrutura
e funcionamento para o Cartório Eleitoral, bem como o apoio necessário ao
desenvolvimento do processo eleitoral. Fundamento: O presente Pacto tem
como fundamento a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Lei
Complementar n.º 101/00, bem como no Processo Administrativo Digital n.º
2340/2021 TRE-CE. Assinam: pelo TRE/CE, Desembargador Inacio de Alencar
Cortez Neto, Presidente, e pelas Prefeituras, seus respectivos Prefeitos. Data:
05/04/2022.
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Pregões 2022

Procedimento Concluído

Número 02/2022
SEI 0006075-19.2021.2021.6.02.8000

Data: 13/01/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e
monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

Critérios de sustentabilidade:  ( X ) SIM     (   ) NÃO
Valor total  estimado: R$ 137.791,25.

Resultado: a empresa  THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA, CNPJ sob o nº 37.221.415/0001-03, venceu a
licitação pelo valor total de R$ 77.975,00. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 03/2022
SEI 0004543-56.2021.2021.6.02.8000

Data: 31/01/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola junto às instituições públicas e privadas de ensino superior,
visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a legislação pertinente, em
vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, conforme especificações e condições previstas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM      ( X ) NÃO
Valor total  estimado: R$ 457.156,80.
Resultado:  Licitação revogada.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão Pregoeiro
Publicação do Aviso de Revogação 

Número 04/2022
SEI 0006364-49.2021.2021.6.02.8000

Data: 1º/02/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de  impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no
Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM     ( X ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 3.840,13.

Publicação do aviso de homologação no Portal (1042242)         SEI 0006398-24.2021.6.02.8000 / pg. 1291

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/author/018392801767
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_022022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/12/2021&jornal=530&pagina=187
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=157&data=14/02/2022
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_022022.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_032022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/01/2022&jornal=530&pagina=184
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_032022_decisaopregoeiro.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/03/2022&jornal=530&pagina=185&totalArquivos=341


06/04/2022 19:01 Pregões 2022 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/view 2/5

Resultado: a empresa REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
65.149.197/0002-51, venceu a licitação pelo valor total de R$ 179.500,00 (cento e setenta e nove mil e quinhentos
reais). 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 05/2022
SEI 0007707-80.2021.2021.6.02.8000

Data: 03/02/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º
c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 1.656,00.
Resultado: o objeto foi adjudicado à empresa K G NASCIMENTO MARKETING, inscrita no CNPJ sob o n°
39.421.244/0001-83, pelo valor total de R$ 1.480,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso da Decisão do Recurso no DOU
Publicação do Aviso de Homologação 

Número 06/2022
SEI 0006492-69.2021.6.02.8000

Data: 18/02/2022 às 09:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A deste edital. 

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 63.914,08.

Resultado: O pregão 06/2022 foi adjudicado às empresas: 
a)SHOPPING TEMDETUDO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 38.074.840/0001-
71, vencedora dos Itens 1, 3, 4 e 7, pelo melhor lance no valor total de R$ 30.720,00 (trinta mil
setecentos e vinte reais);
b)RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 44.307.153/0001-51, Item 2, pelo
melhor lance no valor total de R$ 2.106,00 (dois mil cento e seis reais);
c)VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 36.634.191/0001-90,
Item 5, pelo melhor lance no valor total de R$ 16.895,82 (dezesseis mil oitocentos e noventa e cinco
reais e oitenta e dois centavos);
d)FOX STORE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 42.240.841/0001-16, Item 6, pelo melhor lance no valor
total de R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais);
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e)SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 42.883.960/0001-97, Item 8, pelo melhor
lance no valor total de R$ 1.002,00 (um mil dois reais);
f)RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA , inscrita no CNPJ sob o n° 20.784.313/0001-95,
Item 9, pelo melhor lance no valor total de R$ 1.238,00 (um mil duzentos e trinta e oito reais

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 07/2022
SEI 0005561-66.2021.6.02.8000

Data: 21/02/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada, sediada ou com filial no Município de Maceió/AL, para o fornecimento de
combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2), no aludido Município durante o pleito de 2022, com
destinação ao abastecimento de veículos automotivos locados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos
eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões eletrônicos, conforme especificações descritas no edital
e seus anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 39.256,00.

Resultado: o objeto foi adjudicado à empresa AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
n° 20.528.778/0001-85, em razão do melhor lance ofertado no percentual de desconto, na ordem de
0,01% para cada item.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 09/2022
SEI 0012043-64.2020.6.02.8000

Data: 15/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – fones de ouvido de cabeças (headphone) com fone embutido, conforme
especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 967,02.
Resultado: Licitação fracassada.

 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI
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Número 10/2022
SEI 0006717-89.2021.6.02.8000

Data: 22/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – fones de ouvido de cabeças (headphone), conforme especificações e
condições assentadas no ANEXO I do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total estimado: R$ 17.250,00.

Resultado: a empresa AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 09.022.398/0001-31, venceu a
licitação pelo valor total de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais). 

           Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU

Número 12/2022
SEI 0005560-81.2021.6.02.8000

Data: 23/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de veículos automotores, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor máximo unitário: R$ 252,20.

Resultado: a empresa YMPACTUS LOCACOES DE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 19.258.135/0001-80, venceu a licitação pelo valor total de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento 1
Pedido de Esclarecimento 2
Pedido de Esclarecimento 3
Resposta ao Esclarecimento 1
Resposta ao esclarecimento 2
Resposta ao esclarecimento 3
Publicação do Aviso de Homologação no DOU

Número14/2022
SEI 0004543-56.2021.6.02.8000

Data: 25/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a
legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, que estejam cursando
nível de graduação, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO
Valor total: R$ 497.476,80
Resultado: Licitação revogada.
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Publicação do Aviso de Revogação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 17/2022
SEI 0006398-24.2021.6.02.8000

Data: 05/04/2022 às 14:00:00 

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, conforme o edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO

Valor total: R$ 907.801,72.
Resultado: licitação revogada.

 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento 1
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 1
Pedido de Esclarecimento 2
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 2
Pedido de Impugnação 
Resposta ao Pedido de Impugnação
Publicação do Aviso de Revogação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI
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https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o%20eletr%C3%B4nico
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/@@manage-portlets
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_142022_edital.pdf
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_142022.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_172022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/03/2022&jornal=530&pagina=157&totalArquivos=314
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_172022_esclarecimento1.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_172022_resposta1.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_172022_esclarecimento2.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_172022_resposta2.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_172022_impugnacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_172022_respostaimp.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2022&jornal=530&pagina=182&totalArquivos=354
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_172022.pdf


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

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2022.
À COINF,
Após publicação.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 06/04/2022, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1042243 e o código CRC 2CFFD6F8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2022.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao que solicita o Despacho

GSAD 1040404, informo que procedi a abertura do
Procedimento SEI nº 0003287-95.2022.6.02.8000, relacionado
ao presente, para continuidade do feito.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 10/04/2022, 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
1044564 e o código CRC 9DB31E93.

0006398-24.2021.6.02.8000 1044564v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2022.
À SLC, para auxiliar na instrução do Processo

SEI 0003287-95.2022.6.02.8000, devendo juntar estes àqueles
autos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/04/2022, 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
1044570 e o código CRC 20F80399.

0006398-24.2021.6.02.8000 1044570v1
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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 abril de 2022.
Tendo em vista que este SEI já está relacionado ao

SEI 0003287-95.2022.6.02.8000, concluo os presentes autos
nesta Seção.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 11/04/2022, às 15:22, 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
1045144 e o código CRC C01F1A85.

0006398-24.2021.6.02.8000 1045144v1
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