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Memorando nº 783 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 05 de julho de 2022.

Para: GSAD
Assunto: Aquisição de Equipamentos de Informática

 

Senhor Secretário,
 
Trata-se de assunto de interesse da SMR quanto

a equipamentos de uso estritamente da área técnica da
engenharia e arquitetura,  investimento a ser considerado por
este Tribunal.

Pois bem, acerca de aproximadamente dez anos que
se tenta despertar relevante importância aos serviços
desenvolvidos por esta seccional. Seção que abarca demandas
crescentes, de caráter técnico e específico ligada a
elaboração, planejamento, estudo, manutenção, reformas e
construção de projetos arquitetônicos e de engenharia civil
em geral. Neste último inclui-se para além, de uma gama de
projetos a serem compatibilizados como: elétricos, lógica,
hidráulicos e estruturais dentre outros.

Esclareço ainda, que a seção da SMR cresceu com
a inserção de mão de obra de estagiários o que muito
contribui para o bom andamento desta seção junto as
demandas diárias por este Regional e todas as unidades
espalhadas pelo estado. Mão de obra esta de mútua
importância entre estudantes ávidos por aprendizado,
pesquisa e conhecimento para com entendimento no âmbito
da administração público em parceria com  os profissionais
servidores e técnicos da área da arquitetura e construção
civil, já experientes. Desafio, na instituição pública a serviço
da população, com as limitações orçamentárias e temporais.
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Tamanha explanação é para que se possa, por fim,
esclarecer a importância e contribuição desse setorial, para
com a manutenção da estrutura física desses imóveis além do
bem-estar dos servidores nas unidades espalhadas pelo estado
de Alagoas. É o olhar, a empatia e o comprometimento das
diversas frentes de profissionais da SMR,  envolvidos do
início ao fim de cada demanda.

No entanto, atualmente, esta seção da SMR possui:
a) Estrutura Humana da seguinte forma:
1. 03(três) Engenheiros
2. 02(duas) arquitetas
3. 01(um) técnico de segurança
4. 01(um) técnico administrativo
5. 02(dois) estagiários engenharia
6. 02(dois) estagiários arquitetura
7. 01(um) estagiário de direito
Totalizando 12(doze) servidores a serviço da SMR.
b) Estrutura de Equipamentos da seguinte forma:
1. 01(um)Monitor de 17 polegadas
2. 03(três)Monitores de 19 polegadas
3. 01(um)Monitor de 20 polegadas
4. 03(três)Monitores de 21,6 polegadas
5. 02(dois)Monitores de 27 polegadas
Totalizando 10(dez) equipamentos a serviço da

SMR.
c) Equipamento de Software:
* 02(dois) programas de Auto CAD versão

2011(obsoleta)
 
RESUMO DA ESTRUTURA DA SMR

12(DOZE)  servidores da ESTRUTURA HUMANA

10(DEZ) equipamentos na ESTRUTURA DE
EQUIPAMENTOS
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02(DOIS) equipamentos de SOFTWARE

 
Em resumo, haja vista incompatibilidade de:

número de servidor, equipamentos básicos e carência de
software a ser atualizado (versão atual ultrapassada) além da
carência de mais dois novos softwares, para suprir a demanda
dos quatro servidores usuários, destes.

Portanto, solicitamos desta administração,
sensibilidade, compreensão e as devidas considerações
elencadas acima para com esta unidade técnica da SMR junto
ao atendimento as demandas e as boas práticas técnico-
administrativas. Para tanto, esta seção necessita de:

02(duas ) aquisições de 2 estações de
trabalho completas com monitores de 27 polegadas

02(duas) atualizações dos softwares
(1103804) de AUTOCAD (2011) para 2022 – através de
licença

02(duas) aquisições dos softwares de AUTOCAD
versão 2022 – através de licença

 
Para que a administração possa avaliar e

validar este investimento foi solicitado um orçamento prévio
pela empresa representante deste softawere no Estado
inclusive, ainda a mesma que foi adquirido (há anos) o
atualmente existente em nossas máquinas. Esclarecendo a
proposta anexa (1120519) onde a primeira opção é para
atualização anual e a segunda a cada três anos.

Portanto, entendendo a dificuldade em ser os
softwares atualizados anualmente pela tramitação
administrativa de praxe, sugerimos que seja considerado a
segunda opção - a cada três anos - no valor de R$ 32.216,00
para as quatro máquinas (orçamento sujeito a variação
cambial).

Atenciosamente e contando com o desempenho das
unidades competentes e solidárias quanto a este pleito,
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 05/08/2022, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA ARROXELLAS DE
ALBUQUERQUE, Técnico Judiciário, em 05/08/2022, às 13:56, 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
1099774 e o código CRC 072D0173.

0006851-82.2022.6.02.8000 1099774v24
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao pedido veiculado no Memorando n.

783 (doc. 1099774), o qual formaliza, de fato, a demanda da
Unidade SMR, peço-lhe vênia para sugerir que seja
constituída a equipe de planejamento para formalização dos
artefatos necessários a instruir a aquisição do software
indicado.

Para tanto, indico a servidora Daniela Arroxelas de
Albuquerque, como integrante demandante, e o servidor
Neilton Souza Silva Junior, como integrante administrativo,
por se tratar de demanda relativa à aquisição, salvo melhor
percepção, de um ativo intangível classicado como
permanente.

Dessa forma, solicito que o feito seja encaminhado
à STI, para indicação do respectivo integrante técnico.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/08/2022, às 23:27, 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
1127608 e o código CRC 6B1EC5ED.

0006851-82.2022.6.02.8000 1127608v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2022.
 
Encaminhem-se os autos à Secretaria de Tecnologia da

Informação, na forma sugerida pelo sr. Secretário de Administração
(1127608).

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/08/2022, às 14:31, 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
1129490 e o código CRC 37E1A162.

0006851-82.2022.6.02.8000 1129490v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2022.
Ao Coordenador de Soluções Corporativas para a

indicação do integrante técnico.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/08/2022, às 08:05, 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
1130164 e o código CRC 3B044091.

0006851-82.2022.6.02.8000 1130164v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2022.
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação, 
 
Para compor a equipe de planejamento desta aquisição

na qualidade de integrante técnico, indico a servidora Sarah Veiga
Calado, chefe da Seção de Soluções Corporativas. 

 
Respeitosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 22/08/2022, 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
1130864 e o código CRC 8AF81982.

0006851-82.2022.6.02.8000 1130864v1
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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 agosto de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Indico a servidora Sarah Veiga Calado, chefe da

Seção de Soluções Corporativas, como integrante técnico. 
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 23/08/2022, às 08:25, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1131306 e o código CRC 1A2BA2C6.

0006851-82.2022.6.02.8000 1131306v1
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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 agosto de 2022.
 
Retornem os autos à Secretaria de Administração, com a

indicação do sr. Secretário de Tecnologia da Informação da
servidora Sarah Veiga Calado, chefe da Seção de Soluções
Corporativas, como integrante técnico da equipe de planejamento
para formalização dos artefatos necessários a instruir a aquisição
do software indicado (1131306).

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/08/2022, 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
1131986 e o código CRC 22726069.

0006851-82.2022.6.02.8000 1131986v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Retorno os presentes autos a essa Diretoria Geral

para sugerir a Vossa Senhoria, com a devida vênia que,
mediante as indicações apresentadas no Despacho GSAD
(doc. 1127608) e no Despacho CSCOR (doc. 1130864) seja
submetido à superior consideração da Presidência deste
Tribunal, para autorização de constituição da Comissão de
Planejamento da Contratação, referente ao pedido formulado
pela SMR, por meio do Memorando nº 783/2022
(doc. 1099774).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2022, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1140496 e o código CRC 0CBB4914.

0006851-82.2022.6.02.8000 1140496v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 02 de setembro de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
O sr. Secretário de Administração, por meio do despacho

1140496, apresenta proposição para constituição de Comissão de
Planejamento da Contratação com o objetivo de dar início aos atos
necessários à aquisição de software específico a ser utilizado pela
Seção de Manutenção e Reparos, mais precisamente pelos servidores
com formação em engenharia civil e arquitetura, na consecução de
suas atividades.

Nesse sentido, foram propostos os nomes dos
servidores Neilton Souza Silva Junior, como integrante
administrativo, Daniela Arroxelas de Albuquerque, como integrante
demandante, e a servidora Sarah Veiga Calado, chefe da Seção de
Soluções Corporativas, como integrante técnico.

Aquiescendo com a proposição, esta Diretoria conclui os
autos a V. Exa. para deliberação a respeito.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 02/09/2022, 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
1141534 e o código CRC EE5EC730.

0006851-82.2022.6.02.8000 1141534v1
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PROCESSO : 0006851-82.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : Designação de servidores para Comissão de Planejamento de contratação. Aquisição de software.

 

Decisão nº 3873 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a proposição do Sr. Secretário de
Administração no Despacho .

Assim, designo os servidores Neilton Souza Silva
Junior, como integrante administrativo, Daniela Arroxelas de
Albuquerque, como integrante demandante, e a servidora Sarah
Veiga Calado , chefe da Seção de Soluções Corporativas, como
integrante técnico, para comporem a Comissão de Planejamento da
Contratação com vistas a dar início aos atos necessários à aquisição
de software específico a ser utilizado pela Seção de Manutenção e
Reparos, mais precisamente pelos servidores com formação em
engenharia civil e arquitetura, na consecução de suas atividades.

À SAD para elaboração da competente Portaria de
designação, ciência aos servidores ora designados e demais
providências de sua alçada.

 
DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
07/09/2022, às 18:28, 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
1143162 e o código CRC E1EACC35.

0006851-82.2022.6.02.8000 1143162v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 393/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

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

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL
nº 0006851-82.2022.6.02.8000;

 
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento da Contratação com

vistas a dar início aos atos necessários à aquisição de software específico a
ser utilizado pela Seção de Manutenção e Reparos, mais precisamente pelos
servidores com formação em engenharia civil e arquitetura, na consecução de
suas atividades, indicando o servidor Neilton Souza Silva Junior, Chefe da
Seção de Patrimônio, como integrante administrativo, a servidora Daniela
Arroxelas de Albuquerque, lotada na Seção de Manutenção e Reparos,
como integrante demandante, e a servidora Sarah Veiga Calado, Chefe da
Seção de Soluções Corporativas, como integrante técnica.

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

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE 

Maceió, 08 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
15/09/2022, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145912 e o código CRC B0A92155.

0006851-82.2022.6.02.8000 1145912v4
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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 2022.
Ao GPRES.
 
Senhora Ofiala de Gabinete,
 
Em atenção a Decisão nº

3873/2022 (doc. 1143162), foi elaborada a Portaria
Presidência nº 393/2022 (doc. 1145912), referente a
constituição da Comissão de Planejamento da Contratação
com vistas a dar início aos atos necessários à aquisição
de software específico a ser utilizado pela Seção de
Manutenção e Reparos, mais precisamente pelos servidores
com formação em engenharia civil e arquitetura, na
consecução de suas atividades.

A referida portaria foi inserida em bloco de
assinatura.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/09/2022, às 19:03, 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
1145925 e o código CRC 2F214486.

0006851-82.2022.6.02.8000 1145925v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6163 - TRE-AL/PRE/GPRES

Devolvo o presente procedimento à SAD após a assinatura da Portaria
393 (1143162).

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELLE GOMES FLORÊNCIO
GUIMARÃES, Técnico Judiciário, em 19/09/2022, às 18:52, 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
1154434 e o código CRC D9A337B9.

0006851-82.2022.6.02.8000 1154434v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
À SEPAT, à SMR e à CSCOR, para ciência dos

servidores designados para integrar a equipe de planejamento
da contratação, nos termos da Portaria Presidência 393
(doc. 1145912).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/09/2022, às 23:06, 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
1154484 e o código CRC 71A33877.

0006851-82.2022.6.02.8000 1154484v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2022.
À SESCOR, 
 
Para que a servidora Sarah Veiga Calado, tome ciência de

sua nomeação como membro da Comissão de Planejamento da
Contratação instituída pela Portaria Presidência 393 (1145912).

 
Atenciosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 20/09/2022, às 09:38, 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
1154541 e o código CRC 92031AE5.

0006851-82.2022.6.02.8000 1154541v1
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ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 393/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0006851-82.2022.6.02.8000;
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento da Contratação com vistas a dar início aos atos
necessários à aquisição de  específico a ser utilizado pela Seção de Manutenção esoftware
Reparos, mais precisamente pelos servidores com formação em engenharia civil e arquitetura, na
consecução de suas atividades, indicando o servidor Neilton Souza Silva Junior, Chefe da Seção
de Patrimônio, como integrante administrativo, a servidora Daniela Arroxelas de Albuquerque,
lotada na Seção de Manutenção e Reparos, como integrante demandante, e a servidora Sarah
Veiga Calado, Chefe da Seção de Soluções Corporativas, como integrante técnica.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 447/2022 TRE-AL/PRE/ACON
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a realização, no dia 2 de outubro próximo, das Eleições 2022;
CONSIDERANDO a necessidade de prestação de serviço extraordinário para a consecução de
diversas atividades, dentre elas a organização e apuração do pleito, especialmente na véspera e
no dia das Eleições;
CONSIDERANDO o que consta no Processo SEI nº 0009876-06.2022.6.02.8000,
RESOLVE:
Art. 1º Nos dias 1º e 2 de outubro de 2022, respectivamente, véspera e dia das Eleições, as
unidades da Justiça Eleitoral de Alagoas funcionarão com todos os servidores.
§1º No dia 1º de outubro de 2022, o expediente ocorrerá das 8 às 19 horas.
§2º No dia 2 de outubro de 2022, o expediente terá início às 6 horas, nas Zonas Eleitorais, e às 7
horas, na Secretaria do Tribunal, e será encerrado quando finalizados os trabalhos relativos à
organização e apuração do pleito eleitoral.
Art. 2º Está autorizada a realização de 10 (dez) horas de serviço extraordinário nos dias 1º e 2 de
outubro de 2022, para pagamento em pecúnia, condicionado à disponibilidade orçamentária.

Parágrafo Único. Após atingido o limite de horas disposto no , fica autorizada a inclusão decaput
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2022.
Publicada a Portaria Presidência nº 393/2022 no

Diário da Justiça Eletrônico - DJE (doc. 1163010), determino o
encaminhamento do presente procedimento à Seção de
Manutenção e Reparos - SMR e a Seção de Patrimônio -
SEPAT, para ciência e prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/09/2022, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1163014 e o código CRC 3C35B2A1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Estudos Preliminares

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

Este processo tem por objeto a aquisição de softwares do tipo CAD (Computer
Aided Design - Desenho assistido por computador) para os serviços da Seção de
Manutenção e Reparos - SMR  do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas no que
diz respeito a acompanhamento, fiscalização, elaboração de projetos
arquitetônicos e de engenharia para os prédios próprios e locados deste
Regional.
 
O TRE/AL conta atualmente com duas licenças permanentes do Softwere
AutoCad versão 2011, porém esta modalidade "permanente" não existe para
novas aquisições. 
 
Em virtude de já utilizarmos a plataforma Autodesk, detentora do software
AutoCad, entendemos que a aquisição de novas licenças  atualizadas para o
mesmo software vai permitir o aproveitamento dos conhecimentos já adquiridos
pela equipe, evitando a necessidade de adaptação e de novos treinamentos. 
 
2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

2.1 - Solução de tecnologia da informação para elaboração de
projeto de engenharia com utilização da metodologia da Modelagem da
Informação para Construção (BIM-Building Information Modeling) para
viabilizar a fiscalização projeto de engenharia, obras e serviços de engenharia
e elaboração de projetos de pequeno vulto.

2.1.1. Fiscalizar projetos de engenharia
• Funcionalidades: Possibilitar a fiscalização de contratos que

tem por objeto projetos básicos e complementares de engenharia e
Arquitetura. A solução permitirá receber o projeto em formato que utilize a
metodologia BIM e, assim, auxiliar nas análises e revisões dos projetos em
suas várias etapas: estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico e projeto
executivos.

• Envolvidos: Servidores da seção de Manutenção e Reparos com
formação em arquitetura e engenharia que trabalham no processo gerir
imóveis e obras e que possuem atribuições de fiscalização de projetos.
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2.1.2. Fiscalizar obras e serviços de engenharia
• Funcionalidades: Possibilitar a fiscalização de contratos que

tem por objeto a execução de obras e serviços de engenharia. A solução
permitirá receber informações da execução física (cronograma físico) em
formato que utilize a metodologia BIM e, assim, auxiliar no acompanhamento e
fiscalização.

• Envolvidos: Servidores da seção de Manutenção e Reparos com
formação em arquitetura e engenharia que trabalham no processo gerir
imóveis e obras e que possuem atribuições de fiscalização de projetos.

2.1.3. Elaborar projetos de engenharia de pequeno vulto
• Funcionalidades: Possibilitar a elaboração de projetos básicos

de pequeno vulto. A solução permitirá elaborar projeto em formato que utilize
a metodologia BIM.

•Envolvidos: Servidores da seção de Manutenção e Reparos com
formação em arquitetura e engenharia que trabalham no processo gerir
imóveis e obras e que possuem atribuições de fiscalização de projetos e de
elaboração de projetos básicos de pequeno vulto

A empresa contratada deverá, em continuidade à aquisição do
Sotware:

a) Permitir a atualização imediata de versões dos softwares
conforme o indicado pelo representante legal, local.

b) Oferecer suporte técnico para eventuais problemas
encontrados no uso da ferramenta.

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

AutoCAD LT 2020;
Revit LT Suite 2020.

4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):
Segundo pesquisa feita pela SEIC, no processo SEI nº (0011460-

11.2022.6.02.8000), a Ata de Registro de Preços encontrada pertençe ao
Ministério da Educação poém, conforme informação da fornecida pela empresa
fornecedora que a Ata não permite adesão.
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):

Como a opção é pelo aproveitamento das expertises já adquiridas
pelos servidores, entendemos que o uso de outras soluções similares não se
aplica a esta aquisição. 
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):

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

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

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

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

11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):
Valor total de R$ 11.312,00 (onze mil e trezentos e doze Reais)

para licença anual ou R$ 32.216,00 (trinta e dois mil e duzentos e dezesseis
Reais) para licença , com base no Orçamento Previo (1120519).
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

O TRE/AL, já possui 2 licenças do software que já são utilizadas
pelos servidores e estagiários da SMR, portanto não haverá necessidade de
treinamento para usar o programa. 

A mudança de plataforma implicaria em exigir da equipe uma
nova etapa de treinamento e adequação das rotinas de trabalho, o
que poderia gerar custos extras ao TRE.

E ainda, o AutoCad é o programa mais utlilizado nos órgão
públicos como Prefeitura (SEDET), Corpo de Bombeiros, e também pelas
construtoras e o mercado da construção civil em geral, onde os projetos
recebidos utilizam esse padrão.

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

Adquirir 4 (quatro) novas licenças para atender a demanda atual
e subsituir licenças já obsoletas.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

                             Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico do TRE
no sentido de que este software é um importante instrumento no qual o corpo técnico
de engenheiros bem como arquitetos e estagiários se utilizam para elaboração
e acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos na seção e que venham garantir o
bem estar dos servidores de das unidades deste Regional e acessibilidade de
servidores e do público.                           

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

Ter acesso a novas funcionalidades;

Ter acesso ao suporte técnico da ferramenta; 

Receber atualizações de segurança e de otimização de performance da aplicação.

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
A aquisição das licenças será imediata, então este item não se

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

Não se aplica.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Neste momento, os dados disponíveis podem ser vistos no Item
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11. Análise dos Custos Totais da Demanda, que poderão ser confirmados pela
SGO/COFIN, exercício 2022.
19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):

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

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

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

Não se aplica.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
 
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):

Apesar do objeto possuir características específicas que são
exclusivas do fornecedor, trata-se de licença de uso de software por tempo
determinado, não consistindo, no entender dessa Seção, de serviço
continuado.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Não se aplica.

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

                             A adjudicação será feita por ítem (único), menor preço global.

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

Sugere-se que a aquisição pretendida seja realizada por meio de licitação, modalidade
pregão, forma eletrônica, salvo entendimento superior contrário.

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

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

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

Por se tratar de aquisição de licença de software, acreditamos que não se aplica.

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

Na forma da Portaria Presidência 393/2022 (1145912) :

Integrante Demandante: Servidora da Seção de Manutenção e Reparos, Daniela
Arroxellas de Albuquerque;

Integrante Técnico: Sarah Veiga Calado, Chefe da Seção de Suporte a Soluções
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Corporativas;

Integrante Administrativo: Neilton Souza Silva Junior, chefe da Seção de Patrimônio.

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

Gestor do Contrato: A definir, na forma da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.

Fiscal Técnico: Indicação a cargo da Secretaria de Tecnologia da Informação.

21. Análise de Riscos:

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

Risco
1

Risco: Falta de recursos orçamentários para a aquisição da
solução

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2 Impossibilidade de atualização de
versão da aplicação

Perda de
acesso a
novas
funcionalidades

 

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1 Utilização das versões já
disponíveis atualmente; COSEG

 

Risco
2

Risco: Atraso na aquisição

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2 Impossibilidade de atualização de
versão da aplicação

Perda de
acesso a
novas 
funcionalidades
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Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1 Utilização das versões já
disponíveis atualmente;   COSEG

Lista de Potenciais Fornecedores

NTech Tecnologia de Informação Ltda.

www.ntech.com.br

 

Maceió, 07 de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA ARROXELLAS DE
ALBUQUERQUE, Técnico Judiciário, em 22/11/2022, às 14:00, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 23/11/2022, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SARAH VEIGA CALADO, Analista
Judiciário, em 29/11/2022, às 17:04, 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
1170986 e o código CRC 950A6D13.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

Termo de Referência – Aquisição de Software - Autocad

01. Objeto Item único- Este processo tem por objeto a aquisição de softwares do tipo
CAD (Computer Aided Desing - Desenho assistido por computador) para
desenvolvimento  dos  serviços  específicos  aos  técnicos  da  Seção  de
Manutenção e  Reparos  -  SMR/COSEG. Estes  softwares  são ferramentas
necessárias  para  a  elaboração,  o  desenvolvimento  e  a  visualização  de
projetos  de  arquitetura  e  engenharia  envolvidos  nas  obras  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas. 

02. Quantidade 04 licenças.

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto

Aquisição de 4 (quatro) licenças anuais do software Autocad LT2023.

04. Valor Estimado A ser confirmado pela Seção de Instrução de Contratações.

05. Justificativa Contratação de empresa para fornecer softwares do tipo CAD que satisfaça
a necessidade técnica da SMR/COSEG,considerando inúmeras vantagens
quanto  à  produtividade,  confiabilidade  e  eficiência  na  elaboração  dos
projetos  de  arquitetura  e  engenharia  das  obras  da  instituição.  Além  de
atualizar  os  recursos  disponíveis  quanto  aos  softwares  de  elaboração,
desenvolvimento  e  visualização  de  projetos  envolvidos  nas  obras  da
corporação. 

06. Prazo de 
Entrega

O  prazo  máximo  para  o  fornecimento  é  de  10(dez)  dias  úteis  após
assinatura da nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação Por Contrato

08. Classificação 
Orçamentária

A cargo da COFIN. 

09. Local de 
Entrega

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail cscor@tre-al.jus.br

10. Unidade 
Fiscalizadora

SMR/COSEG/SAD

11. Unidade 
Gestora

O  Integrante  Administrativo,  conforme  Portaria  da  Presidência  Nº
393/2022 -TRE/AL.

12. Sanções 
Administrativas

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

13. Prazo de Vide 

1
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797

Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 5º andar, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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Pagamento

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

14. Estratégia de 
Recebimento

Vide 

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

15. Modalidade e 
Tipo de Licitação

Vide

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

 Contrato de suporte para 04 (quatro) licenças anuais do software 057O1-WW6525- 
L347 AutoCAD LT 2023 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Aquisição de 04 (quatro) licenças do software Autocad LT 2023
pelo prazo de 01 (um) ano, contado a partir do recebimento do software

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

O TRE/AL conta atualmente com duas licenças permanentes do Software
AutoCad versão 2011,  porém esta  modalidade “permanente”  não existe  para
novas aquisições.

Em virtude de já utilizarmos a plataforma Autodesk, detentora do software 
Autocad, entendemos que a aquisição de novas licenças atualizadas para o mesmo 
software vai permitir o aproveitamento dos conhecimentos já adquiridos pela 
equipe, evitando a necessidade de adaptação e de novos treinamentos.

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

O  software  Autocad  já  é  utilizado  pela  equipe  da  SMR
(engenheiros,  arquitetas  e  estagiários),  que  desenvolvem  os  mais  variados

2
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797

Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 5º andar, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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Seção de Manutenção e Reparos

projetos e ainda recebe-se arquivos de contratadas nesta plataforma, que é a mais
utilizada atualmente no ramo da construção civil.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Obter  uma  versão  atualizada  do  software,  para  desenvolver  e
fiscalizar projetos na SMR.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Por se tratar de plataforma de software, é de extrema relevância a
sua plena atualização para desenvolver os trabalhos nesta setorial.

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

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico do
TRE-AL. 

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

Este  Termo  de  Referência  foi  elaborado  considerando  o  Memorando  (),
encaminhado  pela  Seção  de  Manutenção  e  Reparos  (SMR)  e  os  Estudos
Preliminares () constantes neste Processo.

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

Este  termo  tem  como  expectativa  atender  a  demanda  de
contratação de 4 (quatro) Licenças anuais do Software Autocad LT 2023  para o
TRE-AL

 

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

Entendemos,  salvo  juízo  superior,  que  o  software
pretendido pode ser fornecido por qualquer representante no Brasil da Autodesk;

As alternativas existentes no mercado para softwares de desenho
técnicos poderiam atender a demanda do setor, porém requereriam tempo e custo
elevados com adaptação/treinamento da equipe.

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

3
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797

Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 5º andar, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL
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O serviço a ser contratado possui características específicas por
ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução.

O  objeto  desta  contratação  tem  como  escopo  a  obtenção  de
licença por período determinado, podendo ou não ser renovado, portanto, salvo
entendimento superior em contrário, não se caracteriza como serviço de natureza
continuada.

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

Não haverá parcelamento.

Adjudicação será por contrato.

2.10 Vigência

A  vigência  da  licença  será  de  01  ano  contado  a  partir  da
disponibilização do software pela contratada.

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

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

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

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

Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação
de ambiente.

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

a)  O  licitante  deverá  habilitar  o  acesso  do  TRE-AL  ao  ambiente  de
suporte;
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Seção de Manutenção e Reparos

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

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

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

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

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações contratuais; e

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

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

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado:

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

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

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

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

e)  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser
solicitados  pelo  representante  da  Administração,  referentes  a  qualquer
problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia;
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f) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente,
todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução
do objeto;

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

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

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

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

3.1 Descrição do Objeto

O contrato, após assinado, deverá:

a) Permitir a atualização imediata de versões do software diretamente do
site do fabricante;

b)  Oferecer  suporte  para  eventuais  problemas  encontrados  no  uso  da
ferramenta.

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

3.2.1  A  execução  do  objeto  pressupõe  a  existência  dos  seguintes  papéis  e
responsabilidades(Art. 18, § 3º, III, a, 1):

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

c) 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.

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

a) A forma de entrega do software deve ser entregue por meio eletrônico
e/ou CD/DVD diretamente à unidade demandante;

b)  A  validade  da  licença  será  de  um  ano,  devendo  ser  renovada
anualmente a partir do encerramento da licença anterior;

c)  Deverão  ser  fornecidas  as  atualizações  ocorridas  no  decorrer  do
contrato de licença sem custo adicional caso o setor demandante solicite;

d)  O pagamento  será  realizado,  após  emissão do aceite  definitivo pela
unidade técnica competente do TRE/AL;

e) Os serviços deverão atender as especificações técnicas contidas neste
Termo de Referência;

f)  Ao TRE/AL é  reservado  o  direito  de  efetuar  diligência,  a  qualquer
tempo, quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência.

3.2.3 Recebimento do Objeto:

a) O(s) servidor(es) demandante(s) designado(s) pela Portaria Presidência
393/2022 realizarão o recebimento provisório, que só será emitido se o
objeto estiver de acordo com as especificações técnicas;

b)  Após  a  entrega,  os  serviços  serão  submetidos  à  avaliação  e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
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c) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às
especificações  técnicas,  emitir  e  assinar  o  Termo  de  Recebimento
Definitivo.

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
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3.3.1  Com  fundamento  no  artigo  7º  da  Lei  nº  10.520/2002  e,
subsidiariamente,  nos artigos 86 e  87 da Lei  8.666/1993,  a Contratada
ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) Advertência:

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

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

b) Multa de:

b.1)  0,5%  por  dia,  sobre  o  valor  constante  da  Nota  de
Empenho  ou  instrumento  contratual,  no  caso  de  atraso
injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

• No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por  prazo superior  a  20 (vinte)  dias  corridos,  com a
aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e

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

b.2)  10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou
instrumento  contratual,  no  caso  de  inexecução  parcial  da
obrigação assumida;
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b.3) 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo
haver,  ainda,  o  cancelamento  do  instrumento  de
fornecimento.

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

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

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

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

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

•  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro  de  5  (cinco)  dias  úteis  a  contar  da  data  da  intimação  para  o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

•  O período de atraso será contado em dias corridos.

• No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o
faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o
IPCA.

• A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a  da  publicação  da  decisão  da  aplicação  da  penalidade  no  diário
eletrônico.
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4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

O  software  deverá  possuir  a  capacidade  de  ser  desinstalado  e  instalado
novamente na mesma máquina ou mesmo em outro equipamento, de acordo com
a necessidade do usuário. 

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

Esta contratação não contém modelos de documentos.

Maceió, 25 de novembro de 2022.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário e Arquiteta

(Requisitada TJ.AL) – lotada na SMR

Daniela Arroxellas de Albuquerque
Técnico Judiciário e Arquiteta - lotada na SMR

Integrante Demandante (Portaria   Presidência nº 393/2022)

Neilton  Souza Silva Junior
Chefe da Seção de Patrimônio

Integrante Administrativo (Portaria   Presidência nº 393/2022)

Sarah Veiga Calado
Chefe da Seção de  Soluções Corporativas

Integrante Técnica (Portaria   Presidência nº 393/2022)
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INFORMAÇÃO Nº 7548 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Secretário de Administração,
 
Informo que, já se encontram nestes autos as peças

que irão servir de parâmetros para fluidez desta aquisição:
 Estudos Preliminares (1170986) e o Termo de Referência
(1205247) além de um orçamento prévio (1151016) para que
se tome como base de investimento para este pleito. 

O valor previsto somou  um valor de R$ 11.312,00
(onze mil, trezentos e doze Reais),  valor este porém,
que oscila de acordo com a variação cambial.

Portanto, solicito em tempo, que
concomitantemente ao longo do decorrer desta tramitação
legal seja dado ciência pelos membros constituídos em
portaria (1163010), dos documentos anexados.

Atenciosamente,
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIELA ARROXELLAS DE
ALBUQUERQUE, Técnico Judiciário, em 25/11/2022, às 10:49, 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
1205255 e o código CRC 985441A9.

0006851-82.2022.6.02.8000 1205255v4
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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 2022.
Em atenção ao pedido formulado na Informação

7548 (doc. 1205255), remeto os presentes autos ao
conhecimento dos intergrantes da equipe de
planjemento Neilton Souza Silva Junior, Chefe da Seção de
Patrimônio e Sarah Veiga Calado, Chefe da Seção de
Soluções Corporativas.

Em paralelo, solicito à SEIC iniciar a instrução do
feito, para efeito de se confirmar a estimativa da aquisição
assinalada na citada Informação 7548 e demais medidas
cabíveis, considerando o Termo de Referência 1205247, ainda
sob análise e pendente de aprovação da unidade técnica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/11/2022, às 14:04, 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
1205750 e o código CRC B564BA0B.

0006851-82.2022.6.02.8000 1205750v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS
Responsável: Responsável: ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMESANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
Matrícula: Matrícula: 3092031130920311
Departamento: Departamento: SEICSEIC

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Item 1: Autocad

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.142,85R$ 2.142,85

Órgão:Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

PMSP - Secretaria do Governo Municipal

Objeto:Objeto: Aquisição de Licenças de Softwares, conforme especificações contidas no

Termo de Referência anexo I do Edital. (Qualquer divergência entre as

especificações contidas no Anexo I deste Edital e as constantes no

CATMAT/CATSER do COMPRASNET prevalecerá para todos os efeitos as do

Anexo I.).

Data:Data: 15/09/2022 10:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:262022 / UASG:925056

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 03/06/2022 à 30/11/2022; Palavra Chave: Autocad; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

Relatório gerado no dia 30/11/2022 16:54:41  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 30/11/2022 16:54:41  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0006851-82.2022.6.02.8000 - Autocad

Pesquisa realizada entre 30/11/2022 15:21:14 e 30/11/2022 16:53:04Pesquisa realizada entre 30/11/2022 15:21:14 e 30/11/2022 16:53:04

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: Autocad
Descrição: Descrição: softwares do tipo CAD

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

3 / 8 4 R$ 2.354,28 (un) - R$ 2.354,28 R$ 9.417,12

Valor Global:Valor Global:   R$ 9.417,12R$ 9.417,12

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 2.354,28 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 2.354,28 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 2.354,28

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

4 Unidades softwares do tipo CAD
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Descrição:Descrição: Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador LocaçãoCessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação

de Softwarede Software - AUTOCAD LT - licença para 12 meses. conforme especificações

contidas no Termo de Referência anexo I do Edital.

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 7

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

27.218.328/0001-35
* VENCEDOR *

ABR INFORMATICA PECAS E SERVICOS EIRELI R$ 2.142,85R$ 2.142,85

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: AUTOCAD LT - licença para 12 meses. conforme especificações contidas no Termo de Referência anexo I do Edital.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

DF Brasília QUADRA SHCES QUADRA 605 BLOCO E APARTAMENTO, 104 ANDRÉ (61) 3551-6503 andre.ramos@abrti.com.br

12.007.998/0001-35 PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI R$ 2.257,14

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: AUTOCAD LT - licença para 12 meses MARCA: AUTODESK MODELO: AUTOCAD LT ANUAL                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

PE Olinda AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1038 SWE HELEN HABERLI (81) 3251-5110 licitacao@pisontec.com

39.646.028/0001-36 B2G COMERCIO DE PRODUTOS LTDA R$ 4.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: AUTOCAD LT - licença para 12 meses                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Franca R PADRE CONRADO, 945 (11) 5888-1526 henrique@b2gnegocios.com

14.065.989/0001-26 CONTIGO TELECOM LTDA R$ 9.471,43

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: AUTOCAD - LICENÇA DE 12 MESES                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Sapiranga R DUQUE DE CAXIAS, 540 TIAGO SUTEL (51) 3933-4995 financeiro@contigotelecom.com.br

16.628.132/0001-00 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI R$ 50.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: AUTOCAD LT - licença para 12 meses. conforme especificações contidas no Termo de Referência anexo I do Edital.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SC Joinville R GUILHERME, 1.191 Diego Perez Alvarez (47) 3025-4100 vendas@licitectecnologia.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.230,00R$ 2.230,00

Órgão:Órgão: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

Objeto:Objeto: O objetivo desta contratação é adquirir as ferramentas digitais de trabalho

necessárias para o desenvolvimento dos projetos do Núcleo de Arquitetura e

Engenharia previstos para 2022.

Descrição:Descrição: LICENCIAMENTO DE DIREITOSPERMANENTES DE USO DE OUTROSLICENCIAMENTO DE DIREITOSPERMANENTES DE USO DE OUTROS

SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADORSOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR - ALUGUEL DE LICENÇA DO

AUTOCAD 2023 LT, VERSÃO EM INGLÊS, PELO PERÍODO DE 1 ANO.FABRICANTE

MARCA: AUTODESK

CatSer:CatSer: 2747227472 - LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS

SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Data:Data: 01/09/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 81/2022 /

UASG: 495130

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 7

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 03/06/2022 à 30/11/2022; Palavra Chave: Autocad; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

Relatório gerado no dia 30/11/2022 16:54:41 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: kCV%2fzPjbpy7MLK6rUImNOUg6fgju%2bDYuSdRKIBH7jp8qHU8nPtm6WA%3d%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=kCV%252fzPjbpy7MLK6rUImNOUg6fgju%252bDYuSdRKIBH7jp8qHU8nPtm6WA%253d%253d 2 / 5

Relatório Banco de Preços (1208605)         SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 / pg. 42



CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

66.582.784/0001-11
* VENCEDOR *

MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA R$ 2.230,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: ALUGUEL DE LICENÇA DO AUTOCAD 2023 LT, VERSÃO EM INGLÊS, PELO PERÍODO DE 1 ANO.FABRICANTE MARCA: AUTODESK                                   

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Americana AV GERALDO GOBBO, 278 (19) 3475-4100 comercial@mapdata.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.690,00R$ 2.690,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE “AUTODESK AUTOCAD LT” (última

versão)”, visando atender a Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de

Convênios e Contratos - SEMESC, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser,

minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas

propostas..

Descrição:Descrição: Curso autocadCurso autocad - CARACTERÍSTICAS MÍNIMASAutodesk AutoCAD LT (última

versão) para computador – NEW SINGLE (1 Year Subsciption) – Aquisição de

licenças de uso do pacote e software, compatível com o sistema operacional

Windows Vista, 7, 8 e 10 ou superior, entregues na versão mais recente e no

idioma Português e inglês.Conforme anexo I-A do termo de referência.

CatSer:CatSer: 2304323043 - CURSO AUTOCAD

Data:Data: 15/06/2022 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:982022 / UASG:925172

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 25/07/2022 11:51

Homologação:Homologação: 25/07/2022 11:52

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: RO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 03/06/2022 à 30/11/2022; Palavra Chave: Autocad; Apenas Materiais; Operador: QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

16.628.132/0001-00
* VENCEDOR *

LICITEC TECNOLOGIA EIRELI R$ 2.690,00R$ 2.690,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS Autodesk AutoCAD LT (última versão) para computador NEW SINGLE (1 Year Subsciption) Aquisição de licenças de u
so do pacote e software, compatível com o sistema operacional Windows Vista, 7, 8 e 10 ou superior, entregues na versão mais recente e no idioma Português 
e inglês. Conforme anexo I-A do termo de referência.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SC Joinville R GUILHERME, 1.191 Diego Perez Alvarez (47) 3025-4100 vendas@licitectecnologia.com.br

33.216.487/0001-01 2SP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI R$ 4.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: S Autodesk AutoCAD LT (última versão) para computador – NEW SINGLE (1 Year Subsciption) – Aquisição de licenças de uso do pacote e software,
compatível com o sistema operacional Windows Vista, 7, 8 e 10 ou superior, entregues na versão mais recente e no idioma Português e inglês. Conforme anexo 
I-A do termo de referência.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

GO Goiânia AVENIDA T 4, 619 (62) 3086-4444 contato@novacomputadores.com.br
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - AutocadItem 1 - Autocad

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
15/06/2022 e 15/09/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.
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1 - ComprasNet1 - ComprasNet Data:Data:
www.comprasgovernamentais.gov.brwww.comprasgovernamentais.gov.br Acessar a fonte Acessar a fonte aquiaqui

Extrato de fontes Utilizadas neste relatórioExtrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes,ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes,
Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais,Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais,
complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejamcomplementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam
realizadas de forma segura, ágil e eficaz.realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:Fontes utilizadas nesta cotação:
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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 novembro de 2022.
À COMAP

 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de contratação de empresa para fornecer

quatro licenças de software do tipo CAD (Autocad LT2023)
que satisfaça a necessidade técnica da SMR/COSEG,
conforme Termo de Referência 1205247.  

 
Vieram os autos a esta seção para pesquisa de

mercado, despacho GSAD 1205750.
 
Para tanto, esta unidade efetuou estimatimativa de

valores junto à plataforma Banco de Preços (1208605),
obtendo-se, a partir da média aritmética, o valor unitário de
R$ 2.354,28 (vinte e três mil trezentos e cinquenta e quatro
reais e vinte e oito centavos) e valor global estimado de R$
9.417,12 (nove mil quatrocentos e dezessete reais e doze
centavos).

 

Desta forma estimamos o valor da presente
contratação em R$ 9.417,12 (nove mil quatrocentos e
dezessete reais e doze centavos) e sugerimos, tendo em
vista a existência de outras contratações semelhantes neste
exercícios e que ultrapassaram o valor de R$ 54.020,41
(cinquenta e quatro mil vinte reais e quarenta e um centavos),
s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico com fundamento na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com participação
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restrita à micro e pequenas empresa.

 
Sugerimos o CATSER: 27502.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 30/11/2022, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 30/11/2022, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1208612 e o código CRC A6CA5550.

0006851-82.2022.6.02.8000 1208612v1
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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 dezembro de 2022.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho 1208612, 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.

 
Tendo em vista a proximidade do final do exercício

financeiro, o prazo de publicação necessário para abertura da fase
externa (8 dias úteis) e o prazo de entrega de 10 dias, solicito
deliberação quanto à reserva de crédito e à realização do certame no
presente exercício.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 01/12/2022, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1209262 e o código CRC 0B86384B.

0006851-82.2022.6.02.8000 1209262v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2022.
Tendo por prejudicada a realização do certame no

corrente exercíco, conforme assinalado no Despacho
COMAP 1209262, remeto os autos à COFIN, para
pronunciamento quanto à demonstração da compatibilidade
da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a
ser assumido pelo Órgão, considerando a Proposta
Orçamentária 2023.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/12/2022, às 11:54, 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
1209866 e o código CRC 4E9C83AF.

0006851-82.2022.6.02.8000 1209866v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1209866).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/12/2022, às 07:28, 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
1209998 e o código CRC 7CE6ED3C.

0006851-82.2022.6.02.8000 1209998v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Conforme já pontuado pela SAD, a despesa em tela

não tem previsão na programação orçamentária de 2023 que
tem as seguintes despesas em investimento:

Caso não seja possível o remanejamento de alguma
dessas despesas, poderá ser realizado remanejamento, em
fase de créditos adicionais, de eventuais sobras ou não
execução em custeio (ex.: na SEGAB há eventual sobra de R$
151.200,00, referente à contratação de bibliotecário, caso não
haja outra destinação; possível sobra em oficiais de justiça
diante do histórico de baixa execução em relação ao
programado, sendo estimativo e podendo ser recomposto ao
longo do exercício se necessário; etc.).

 
Para análise superior.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 05/12/2022, às 09:04, 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
1210051 e o código CRC 7252E885.

0006851-82.2022.6.02.8000 1210051v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2022.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (1209866), encaminho

manifestação da SGO (1210051) para ciência e deliberação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/12/2022, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1210630 e o código CRC EFF3BA27.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2022.
Aferida a viabilidade de assunção orçamentária da

despesa na POA 2023, conforme assentado no Despacho
SGO 1210051, remeto os autos à SLC, para elaborar a minuta
do edital e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/12/2022, às 20:04, 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
1210873 e o código CRC 20CF3032.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº: 0006851-82.2022.6.02.8000 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 

Data: XX de XXXX de 2022 

HORÁRIO DE BRASÍLIA 

Horário de Abertura: XX horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de licenças anuais do software Autocad LT2023, 
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste 
Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 
8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o 
art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais 
normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 
18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 
19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 

 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de licenças anuais do software Autocad 
LT2023, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.  

 
2 – DOS PRAZOS  
 
2.1. O prazo máximo para fornecimento é de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da 
Nota de Empenho ou documento equivalente, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
2.2.       A vigência da licença deverá ser de 12 (doze) meses contados a partir da 
disponibilização do software pela contratada. 
 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
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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: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da 

licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 

Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

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

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

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

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

49;  

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

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

prosseguimento no certame; 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
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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. 

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

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

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

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

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

dos seguintes campos: 

a) Valor total do  item ofertado; 

b) Descrição detalhada do  item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I.  

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

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

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

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

Minuta do Edital de Pregão (1213232)         SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 / pg. 57



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
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. 

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

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

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

Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado. 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob 

pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance 

final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até 

o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 

os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, 

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.12.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em 

até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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.  
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7.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances.  

7.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

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

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

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

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos:  

7.22.1. no país;  

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País;  

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.  

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

as propostas empatadas.  

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

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 

para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 

previstas neste Edital.  

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

acompanhada pelos demais licitantes.  

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 

e já apresentados.  
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7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 

2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

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 o objeto licitado é de R$ 9.417,12 (nove mil 
quatrocentos e dezessete reais e doze centavos) que, de modo algum, vincula 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. 

 

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, 
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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 7.24. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 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. 
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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. 

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 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
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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; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943; 
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e) prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

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

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

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais e/ou estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal (is) condição (ões) mediante 

declaração da Fazenda Municipal e/ou Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes municipal e estadual e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

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 
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com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, 

a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) 

seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

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

será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

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

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do  item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta 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). 
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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. 

10.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao objeto desta 
licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

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.  
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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.  

 
14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 
23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 
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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 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1.   O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1.   As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Nota 
de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto, valor, prazo de 
entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus anexos. 
 
16.2.  O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 
contrato. 
 
16.4.   Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou se 
recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar o contrato, 
observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

 
17.1.     A entrega do objeto licitado deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail 
cscor@tre-al.jus.br. 
 
17.2.    Os representantes da STI designados pela Portaria Presidência nº 393/2022 realizarão 
o recebimento provisório, que só será emitido se os serviços estiverem de acordo com as 
especificações técnicas. 
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17.2.1. Após a entrega, os bens e serviços serão submetidos à avaliação e homologação 
pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 
 

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

 
17.4.  O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório, será de 05 
(cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do 
fornecimento. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
17.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
17.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 18. 

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

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de atraso 
injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% 
sobre o valor da Nota de Empenho; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 
de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da obrigação, 
podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 
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b.2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida; 

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

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e  
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
 
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de 
fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

18.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) 
dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 
8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente sempre 
se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada 
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
18.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

Minuta do Edital de Pregão (1213232)         SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 / pg. 71



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, 
em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue 
somente após a prestação dos serviços, devendo a contratada atender aos seguintes 
requisitos: 

 
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 

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

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

 
19.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
19.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
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19.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que 
trata o item anterior. 
 
19.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

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

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados no 
Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza da Despesas nº 33.90.39 e 33.90.40. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

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

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; e 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e ampla defesa. 
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22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
 
22.1.  São obrigações da contratada: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços; 

b) Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais 
condições estabelecidas no Edital e na Proposta; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 k) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos 
os expedientes/notificações enviadas ao endereço eletrônico indicado; 

l) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em 
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na 
aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação; 
 
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
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n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime 
de Direito Público. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 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. 
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23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão). 
 

23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 202X. 

 
 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

QUADRO RESUMO  

01. Objeto 

Item único- Este processo tem por objeto a aquisição de softwares do tipo 
CAD (Computer Aided Desing - Desenho assistido por computador) para 
desenvolvimento dos serviços específicos aos técnicos da Seção de 
Manutenção e Reparos - SMR/COSEG. Estes softwares são ferramentas 
necessárias para a elaboração, o desenvolvimento e a visualização de 
projetos de arquitetura e engenharia envolvidos nas obras do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

02. Quantidade 04 licenças 

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

Aquisição de 4 (quatro) licenças anuais do software Autocad LT2023. 

04. Valor 
Estimado 

A ser confirmado pela Seção de Instrução de Contratações. 

05. Justificativa 

Contratação de empresa para fornecer softwares do tipo CAD que satisfaça 
a necessidade técnica da SMR/COSEG,considerando inúmeras vantagens 
quanto à produtividade, confiabilidade e eficiência na elaboração dos 
projetos de arquitetura e engenharia das obras da instituição. Além de 
atualizar os recursos disponíveis quanto aos softwares de elaboração, 
desenvolvimento e visualização de projetos envolvidos nas obras da 
corporação. 

06. Prazo de 
Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento é de 10(dez) dias úteis após 
assinatura da nota de empenho ou documento equivalente. 

07. Adjudicação Por Contrato 

08. Classificação 
Orçamentária 

(A cargo da COFIN) 
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09. Local de 
Entrega 

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail cscor@tre-al.jus.br  

10. Unidade 
Fiscalizadora 

SMR/COSEG/SAD 

11. Unidade 
Gestora 

O Integrante Administrativo, conforme Portaria da Presidência Nº 393/2022 
-TRE/AL. 

12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de 
Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de 
Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e 
Tipo de Licitação 

Vide 

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Contrato de suporte para 04 (quatro) licenças anuais do software 057O1-

WW6525- L347 AutoCAD LT 2023 Commercial New Single-user ELD Annual 

Subscription. 

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de 04 (quatro) licenças do software Autocad LT 2023 pelo prazo 

de 01 (um) ano, contado a partir do recebimento do software.  

 

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

O TRE/AL conta atualmente com duas licenças permanentes do Software 

AutoCad versão 2011, porém esta modalidade “permanente” não existe para 

novas aquisições. 
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Em virtude de já utilizarmos a plataforma Autodesk, detentora do software 

Autocad, entendemos que a aquisição de novas licenças atualizadas para o mesmo 

software vai permitir o aproveitamento dos conhecimentos já adquiridos pela 

equipe, evitando a necessidade de adaptação e de novos treinamentos. 

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a) 

O software Autocad já é utilizado pela equipe da SMR 

(engenheiros, arquitetas e estagiários), que desenvolvem os mais variados 

projetos e ainda se recebe arquivos de contratadas nesta plataforma, que é a mais 

utilizada atualmente no ramo da construção civil. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Obter uma versão atualizada do software, para desenvolver e 

fiscalizar projetos na SMR. 

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

Por se tratar de plataforma de software, é de extrema relevância a 

sua plena atualização para desenvolver os trabalhos nesta setorial. 

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

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico do 

TRE-AL. 

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

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Memorando (), 

encaminhado pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR) e os Estudos 

Preliminares () constantes neste Processo. 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

Este termo tem como expectativa atender a demanda de 

contratação de 4 (quatro) Licenças anuais do Software Autocad LT 2023 para o 

TRE-AL 

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

Entendemos, salvo juízo   superior, que   o   software pretendido 

pode ser fornecido por qualquer representante no Brasil da Autodesk; 

As alternativas existentes no mercado para softwares de desenho 

técnicos poderiam atender a demanda do setor, porém requereriam tempo e custo 

elevados com adaptação/treinamento da equipe. 

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 
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O serviço a ser contratado possui características específicas por ser 

obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de licença 

por período determinado, podendo ou não ser renovado, portanto, salvo 

entendimento superior em contrário, não se caracteriza como serviço de natureza 

continuada. 

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, 

§ 3º, II, i) Não haverá parcelamento. 

Adjudicação será por contrato. 

2.10 Vigência 

A vigência da licença será de 01 ano contado a partir da 

disponibilização do software pela contratada. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento 

aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação 

do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento 

superior contrário. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que 

regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela 

administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou 

indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de serviço de 

informática. 

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

Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação 

de ambiente. 

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

a) O licitante deverá habilitar o acesso do TRE-AL ao ambiente de suporte; 

b) Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de 

conformidade no momento da entrega da documentação de contratação. 

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s)contrato(s) dela 

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

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o 

presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações contratuais; e 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à 

Contratada o contraditório e ampla defesa. 

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

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado: 

a) Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e 

demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos 

produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em 

português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de 

chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas 

no Edital e em seus Anexos; 

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 

Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de 

Atendimento; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer 

problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 

f) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, 

todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução 

do objeto; 

g) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da 

Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 

execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis 

aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre outros 

pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa; 

h) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e 

obedeçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na 

Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

i) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado 
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ou ao andamento de atividades de suporte. 

 

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

3.1 Descrição do Objeto 

O contrato, após assinado, deverá: 

a) Permitir a atualização imediata de versões do software diretamente do 

site do fabricante; 

b) Oferecer suporte para eventuais problemas encontrados no uso da 

ferramenta. 

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

3.2.1  A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e 

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

a) Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, 

responsável por representar os interesses do órgão no contexto da 

Contratação, pela aprovação da necessidade e, por fim, pela negociação das 

ações necessárias para que os objetivos sejam alcançados; 

b) 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; 

c) 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. 

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

a) A forma de entrega do software deve ser entregue por meio eletrônico 

e/ou CD/DVD diretamente à unidade demandante; 

b) A validade da licença será de um ano, devendo ser renovada 

anualmente a partir do encerramento da licença anterior; 

c) Deverão ser fornecidas as atualizações ocorridas no decorrer do 

contrato de licença sem custo adicional caso o setor demandante solicite; 

d) O pagamento será realizado, após emissão do aceite definitivo pela 

unidade técnica competente do TRE/AL; 
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e) Os serviços deverão atender as especificações técnicas contidas neste 

Termo de Referência; 

f) Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer 

tempo, quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência. 

3.2.3 Recebimento do Objeto: 

a) O(s) servidor(es) demandante(s) designado(s) pela Portaria Presidência 

393/2022 realizarão o recebimento provisório, que só será emitido se o 

objeto estiver de acordo com as especificações técnicas; 

b) Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e 

homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

c) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às 

especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

3.2.4  Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, 

§ 3º, III, a, 3): 

a) O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento 

formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação. 

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

a) O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do 

Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 

40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as 

mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes 

requisitos: 

• Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à 

época da emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada 

da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade 

com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, 

comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do 

Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual 

e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

• Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 

Fornecedor. 

b) Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 

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

3.3 Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 
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3.3.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, 

subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a 

Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às 

seguintes penalidades: 

a) Advertência: 

• A Contratada será notificada formalmente em caso 

de descumprimento de obrigação contratual e terá 

que apresentar as devidas justificativas em um prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da 

notificação; e 

• Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou 

se entenda serem improcedentes as justificativas 

apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) Multa de: 

b.1) 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota 

de Empenho ou instrumento contratual, no caso de 

atraso injustificado na entrega do bem, limitada a 

incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

• No caso de atraso injustificado na entrega 

dos bens por prazo superior a 20 (vinte) dias 

corridos, com a aceitação pela Administração, 

será aplicada a multa de 10% sobre o valor da 

Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

• No caso de atraso injustificado na entrega 

do bem por prazo superior a 20 (vinte) dias 

corridos, com a não aceitação pela 

Administração, será aplicada a penalidade 20% 

sobre o valor da Nota de Empenho ou 

instrumento contratual, no caso de inexecução 

total da obrigação, podendo haver, ainda, o 

cancelamento do instrumento de fornecimento; 

b.2) 10% sobre o valor constante da Nota de 

Empenho ou instrumento contratual, no caso de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 
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b.3) 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou 

instrumento contratual, no caso de inexecução total 

da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento 

do instrumento de fornecimento. 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União e 

descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 

a Administração Pública. 

• As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item 1 

poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa; 

• O valor da multa, aplicada após o regular processo 

administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente 

devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

• Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá 

efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da 

instauração do regular procedimento administrativo. 

• Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for 

aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da 

intimação para o pagamento, a importância será descontada 

automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 

e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios 

de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

• O período de atraso será contado em dias corridos. 

• No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha 

que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, 

e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do 

valor será o IPCA. 

• A data a ser utilizada como referência para a atualização do 

débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade 

no diário eletrônico. 

 

 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV) 
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O software deverá possuir a capacidade de ser desinstalado e instalado 

novamente na mesma máquina ou mesmo em outro equipamento, de 

acordo com a necessidade do usuário. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 

18, § 3º, III, V) 

Esta contratação não contém modelos de documentos. 

 

Maceió, 25 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Daniela Arroxellas de Albuquerque 
Técnico Judiciário e Arquiteta - lotada na SMR 

Integrante Demandante (Portaria Presidência nº 
393/2022) 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário e Arquiteta 
(Requisitada TJ.AL) – lotada na 

SMR 

Sarah Veiga Calado 
Chefe da Seção de Soluções Corporativas 

Integrante Técnica (Portaria Presidência nº 
393/2022) 

Neilton Souza Silva Junior 
Chefe da Seção de Patrimônio 

Integrante Administrativo (Portaria Presidência nº 
393/2022) 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 
 
Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 7811 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a aquisição de licenças
anuais do software Autocad LT2023.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do valor estimado
para a aquisição.

Na minuta não constam exigências de qualificação técnica e financeira, em
conformidade com o Termo de Referência. Caso seja julgada pertinente sua inclusão,
solicito a indicação dos termos em que tais exigências deverão ser incluídas.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens:

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.29.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
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ulteriores termos.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 08/12/2022, 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
1213234 e o código CRC 0C4D4B4F.

0006851-82.2022.6.02.8000 1213234v3
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DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2022.
Reporto-me à Informação 7811, da SLC

(doc. 1213234), acerca da qual nada temos a opor e remeto os
autos à Assessoria Jurídica para análise e, se for o caso,
aprovação da minuta do edital (doc. 1213232).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/12/2022, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1213290 e o código CRC 613FD409.

0006851-82.2022.6.02.8000 1213290v1
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CERTIDÃO

 

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

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/12/2022, às 07:45, 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
1213399 e o código CRC 9CF89EAF.

0006851-82.2022.6.02.8000 1213399v2
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PROCESSO : 0006851-82.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1903 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a aquisição de licenças anuais do software
Autocad LT2023, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal.

 
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na data de publicação desta
Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei."
 

Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de
Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido
inciso, e a opção escolhida deverá ser
indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta
Lei com as citadas no referido inciso.
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
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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
(1213232).

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Portaria nº 393/2022 (1145912) que nomeou

a  Comissão de Planejamento;
- Estudos Preliminares (1170986), nos termos da

Resolução CNJ nº 182/2013;
- Termo de Referência TIC 1 (1205257);
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC

(1208612) com o valor total estimado para o item orçado em
R$ 9.417,12 (nove mil quatrocentos e dezessete reais e doze
centavos), com a sugestão de que a contratação ocorra por
meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com restrição de participação a micro e pequenas empresas.

- Planilhas de estimativa de preços - Banco de
Preços  (1208605);

- Minuta de edital de licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM (1213232), elaborada pela SLC, objetivando a
aquisição de licenças anuais do software Autocad LT2023,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal.

 
Ausentes no processo o Documento de

Oficialização da Demanda (DOD), nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013.

 
Faltante, também, a concordância com os

termos do TR pelo Secretário de Tecnologia da
Informação e pelo Secretário de Administração e a
aprovação do mesmo pelo Exmo. Sr. Presidente.

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17, encaminhados pela SLC.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.
 

4. 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
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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 n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do
Decreto n.º 5.450/05, foram devidamente observados.

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a licitação,
na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
para a aquisição de bens e a contratação de
serviços comuns, incluídos os serviços comuns
de engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste Decreto,
considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações reconhecidas e usuais
do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços como
comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, a dotação orçamentária e a minuta do
edital, sendo que esta não traz cláusula restritiva ou
impertinente para a execução do objeto contratual,
obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da Constituição
Federal e ao art. 14, do antedito Decreto, pendente, ainda, a
autorização de abertura da licitação.

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

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

 

Item Questionário Sim
Não N/A Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

O processo
administrativo foi
devidamente autuado?

Ref. art. 38,
caput, da Lei nº
8.666/93

SIM  

A demanda
por bens e/ou serviços
de TI está em harmonia
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2

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

NÃO ESCLARECER

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

NÃO  
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que deliberará sobre as
ações e os investimentos
em Tecnologia da
Informação e
Comunicação a serem
realizados.

4

Consta dos
autos Estudos
Preliminares e Projeto
Básico ou Termo de
Referência?

Ref. art. 8 da
Resolução nº 182/2013

SIM
1170986
1205247
 

5

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

N/A  

6

A unidade
demandante e a Equipe
de Planejamento da
Contratação estão
cientes de que não
poderão ser objeto de
contratação de STIC:

     (1) mais de
uma solução de TI em
um único contrato; e

     (2) gestão
de processos de
Tecnologia da
Informação e
Comunicação, incluindo
segurança da
informação

SIM  

7

Na hipótese
de a contratação se
destinar à aquisição de
serviço de Suporte
Técnico aos processos
de planejamento e
avaliação da qualidade
da Solução STIC, o
responsável indicado
para supervisionar o
contrato é servidor
deste TRE?

Ref. § 1º do
art. 10 da Resolução
CNJ nº 182/2013.

 N/A  

8

A unidade
demandante e a Equipe
de Planejamento da
Contratação estão
cientes de que a
empresa contratada para
prover a STIC não
poderá ser a mesma que
avalia, mensura ou
fiscaliza o objeto da
contratação?

Ref. Parágrafo
segundo do art. 10, da

SIM  
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Resolução CNJ nº
182/2013

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?

NÃO  

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?

NÃO DOD Ausente

12

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

SIM 1163010

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

NÃO  

16

A autoridade
competente autorizou o
prosseguimento da
contratação pretendida?

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

SIM 1143162

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,

NÃO  
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sustentação do contrato,
estratégia para a
contratação e análise de
risco)?

Ref. § 3º, do
art. 13, da Resolução nº
182/2013

18

O documento
Análise de Viabilidade da
Contratação contém os
elementos mínimos
estabelecidos no art. 14,
da Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 1170986

19

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

NÃO Ausente

20

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

SIM  

21

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

SIM  

22

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

SIM 1205247

23

A Equipe de
Planejamento da
Contratação observou o
constante nos §§ 1º, 2º e
3º, do art. 18, da
Resolução nº 182/2013,
na elaboração do TR?

SIM  

24

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

SIM  

25

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

NÃO  
 

PESQUISA DE PREÇOS

26

Antes da
pesquisa de preços,
consta a aprovação
motivada do Termo de
Referência pela NÃO  
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26
autoridade competente?

Ref. art. 14,
II do Decreto nº
10.024/2019

NÃO
 

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 1208612

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?

NÃO  
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MINUTA DO EDITAL

32

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

SIM 1213232

33

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

N/A  

34

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

SIM 1213232

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  

A minuta do
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38

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 1213232

41

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

SIM 1213232

42

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

SIM 1213232

43
A forma de

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

SIM  

44

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

NÃO  

45

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

SIM 1213232

46

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

SIM 1213232

47

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

NÃO Contrato
ausente/incompleto

48

A minuta do
contrato/ata contém
descrição dos prazos e
modo para fornecimento NÃO Contrato

ausente/incompleto
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de bens e/ou prestação
dos serviços?

49

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

NÃO Contrato
ausente/incompleto

50

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

NÃO Contrato
ausente/incompleto

51

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

NÃO 0938760

52

A minuta do
contrato/ata contém
norma estabelecendo,
para a fornecedora, a
obrigação de prestar
garantia de execução do
contrato? (A decisão
compete à autoridade
que ordenar a despesa).

NÃO Contrato
ausente/incompleto

53

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

NÃO Contrato
ausente/incompleto

54

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

N/A  

55

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

NÃO Irreajustáveis

56

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

57

A
SLC/COMAP verificou
os dispositivos legais
que dispõem sobre a
margem de preferência?

Ref. Decretos
nºs 7546/ 2011 e
8538/2015

SIM 1213232
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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 1213232

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

Parecer 1903 (1214936)         SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 / pg. 104



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.

NÃO  

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

NÃO  

67

Os autos do
processo contêm
declaração do ordenador
da despesa?

Ref. art. 16,
II, da Lei Complementar
nº 101/2000

NÃO  

 
6. CONCLUSÃO
 
Ante o exposto, antes da conclusão da análise da

minuta por esta Assessoria Jurídica, necessário se faz o
saneamento processual, de forma a trazer ao processo
o Documento de Oficialização da Demanda (DOD), nos termos
determinados pea Resolução CNJ nº 182/2013, assim como a
concordância com os termos do TR pelo Secretário de
Administração e pelo Secretário de Tecnologia da Informação
e a aprovação do mesmo pelo Excelentíssimo Desembargador
Presidente do TRE/AL.

 
Da mesma forma, se mostra necessário o prévio o

atendimento ou a apresentação de justificativas para as
questões faltantes e reportadas na lista de verificação supra, a
saber os seus itens 2, 3, 10, 11 15, 17, 19, 25, 26, 31, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 56, 55, 56 e 57.

 
No que concerne ao aspecto orçamentário, esta

AJ/DG recomenda que a Administração sempre se fie pelas
balizas dispostas no Parecer 1396 (0975033) e no Despacho
COFIN 099365, constantes do Processo Administrativo nº
0006075-19.2021.6.02.8000.

 
À Secretaria de Administração, para cumprimento

das diligências.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 12/12/2022, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1214936 e o código CRC 21C94BB6.

0006851-82.2022.6.02.8000 1214936v27
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DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2022.
À CSCOR/STI e à SMR
 
Senhor Coordenador de Sistemas Corportarivos e

Senhores Membros da Comissâo instituída pela Portaria
393/2022 (doc. 1145912),

 
Remeto os presentes autos em atenção ao Parecer

nº 1903/2022 da AJ-DG (doc. 1214936) aos integrantes da
equipe de planjemento, o servidor Neilton Souza Silva
Junior, Chefe da Seção de Patrimônio,  a servidora Daniela
Arroxelas de Albuquerque, lotada na Seção de Manutenção
e Reparos, e a servidora Sarah Veiga Calado, Chefe da
Seção de Soluções Corporativas, para aprefeiçoamento da
instrução, considerando o extenso rol de aporntamentos
assinalados por aquela Assessoria Jurídica, que destaca os
itens 2, 3, 10, 11 15, 17, 19, 25, 26, 31, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
56, 55, 56 e 57, da lista de verificação que integra o
mancionado Parecer, como não atendidos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/12/2022, às 00:22, 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
1221803 e o código CRC 3EBA7214.

0006851-82.2022.6.02.8000 1221803v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de dezembro de 2022.
À SESCOR, 
 
Para que a servidora Sarah Veiga Calado tome

conhecimento do Despacho GSAD 1221803 e, junto com os outros
membros da equipe de planejamento de contratação, adote as
providências necessárias ao aperfeiçoamento da instrução.

 
Atenciosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 26/12/2022, às 09:42, 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
1222661 e o código CRC A5C51D91.

0006851-82.2022.6.02.8000 1222661v1
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INFORMAÇÃO Nº 38 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Secretário da STI,
 
Solicito a inclusão no Plano de Contatação de

Soluções de TIC de 2023 para efeito de justificativa da área
técnica da SMR da seguinte forma:

 
Software
CAD - Computer Aided Desing
Demandante
Secretaria de Administração 
Justificativa 
Contratação de empresa para fornecer softwares do

tipo CAD que satisfaça a necessidade técnica da SMR/COSEG,
considerando inúmeras vantagens quanto à produtividade,
confiabilidade e eficiência na elaboração dos projetos de
arquitetura e engenharia das obras da instituição. Além de
atualizar os recursos disponíveis quanto aos softwares de
elaboração, desenvolvimento e visualização de projetos
envolvidos nas obras da corporação. 

Estudos preliminares
Setembro e outubro de 2023 
Termo de referência
Outubro e novembro de 2023 
Valor estimado 
R$ 12.000,00 
Fonte de recurso 
Orçamento de manutenção geral da SMR 
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Código de classificação da fonte de recurso 
33.90.39.16.0009 
Alinhamento  
Planejamento Estratégico Institucional (PEI):

Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional;
Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança
Judiciária.

Cordialmente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 09/01/2023, às 17:57, 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
1226916 e o código CRC 904B8E62.

0006851-82.2022.6.02.8000 1226916v4
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Maceió, 09 de janeiro de 2023.
Senhor Secretário de Administração,
 
Solicito o pronunciamento de Vossa Senhoria sobre

a possibilidade de ser disponibilizado recurso orçamentário
oriundo da manutenção geral da SMR com a finalidade de
viabilizar a aquisição de software de CAD, nos termos da
Informação nº 38 (doc. nº 1226916).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 09/01/2023, às 18:06, 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
1226932 e o código CRC 28E1583D.

0006851-82.2022.6.02.8000 1226932v1
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Maceió, 09 de janeiro de 2023.
Reporto-me ao Despacho STI 1226932 para solicitar

à COFIN informar se o remanejamento orçamentário
assinalado, conforme incluso na Informação 38
(doc. 1226916) demandará intervenção da SOF/TSE
considerando a  destinação indicada - aquisição de item de TI.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/01/2023, às 19:34, 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
1226989 e o código CRC C1C2D391.

0006851-82.2022.6.02.8000 1226989v1
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Maceió, 10 de janeiro de 2023.
À SAD(c/cSGO).
 
Senhor Secretário,
 
Informo que a pretendida "alteração orçamentária"

não demanda intervenção da SOF/TSE, podendo ser feita por
esta COFIN/SGO por simples controle da transferência dos
recursos orçamentários entres as UGR´s envolvidas.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 10/01/2023, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1227405 e o código CRC B41AAFAF.

0006851-82.2022.6.02.8000 1227405v1
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Maceió, 10 de janeiro de 2023.
À STI 
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em conta o Despacho COFIN 1227405,

assinalo pela viabiliadade orçamentária da proposição,
destacando que está em curso a atualização do Plano de
Contratações 2023, que também incluirá o item indicado na
Informação 38 (doc. 1226916).

Cópia à SGO, para reserva de crédito e demais
medidas cabíveis, e à SMR, tendo em conta se tratar de
programação da Unidade.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/01/2023, às 15:49, 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
1227527 e o código CRC ED493F52.

0006851-82.2022.6.02.8000 1227527v1
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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 3 / 2023

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Aquisição de 04(quatro) licenças de software do tipo CAD

(Computer Aided Desing) - Autocad LT2023 - com renovação no prazo de
01(um) ano pois as 02(duas) versões atuais já se encontram obsoletas sem
direito a renovação. Esta contratação deverá abarcar o período anual
contando a partir da data da instalação nos computadores da seccional
demandante (Seção de Manutenção e Reparos - SMR) deste Regional.

 

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

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

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

 É necessário usar esta ferramenta para atualizar-se das versões
existentes no mercado (versão atual e obsoleta de 2011) e otimizar os
desenhos técnicos do tipo CAD para elaborar e atender a área técnica nas
áreas de arquitetura e engenharias junto as demandas solicitadas por este
Regional para os projetos de reforma e ou construção civil das unidades
jurisdicionais coorporativas.

O objetivo dessa aquisição é manter às
atualizações de softwares, obtendo os recursos mais avançados
disponibilizados pela ferramenta, acesso a novas funcionalidades, suporte
técnico quando necessário e correções de segurança. 
3. Lista de requisitos:

O contrato, após renovado, deverá: 

Permitir a atualização do software durante a vigência do contrato diretamente do
site do fabricante;
Oferecer suporte técnico local para eventuais problemas encontrados no uso da
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ferramenta.

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

Oferecer a equipe técnica de arquitetos, engenheiros civis e
estagiários do TRE-AL ferramentas sempre atualizadas e, consequentemente,
mais eficiencia na elaboração dos projetos em geral para atender toda a
demanda deste Regional.
5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante Demandante: Luiz Batista de Araujo Neto / Coordenador de Soluções
Corporativas - CSCOR

Integrante Técnico: Sarah Veiga Calado / Chefe da Seção de Suporte a Soluções
Corporativas - SESCOR

6. Fonte do recurso orçamentário:
Proposta orçamentaria de 2023
Código de classificaçao da fonte de recurso: 33.90.39.0009

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:
Por se tratar de ferramenta usada especificamente para atender

a área técnica da Seção de Manutenção e Reparos - SMR junto aos
profissionais da arquitetura e engenharia civil a aquisição destes software
terá impacto na agilidade e produtividade na prestação de serviços relativas a
elaboração de projetos técnicos relativos a esta área. 
8. Expectativa de entrega:

Março / 2023
Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante definir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;

As atividades desempenhadas dependem de ferramentas
adequadas e devidamente atualizadas para alcançar os melhores resultados.
II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

Não há necessidade de nova capacitação, visto que o contrato
visa manter atualizadas ferramentas que já estão em uso no TRE-AL
III – legais, que definem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar em
conformidade;

Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das
que regulam o próprio procedimento licitatório
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IV – de manutenção, que independem de configuração tecnológica e
que definem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;

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

Não há um prazo impeditivo para aquisição do novo contrato de
suporte, visto que ele terá um prazo de 01 (um) ano a contar das instalações
nos computadores existentes.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Não há, s.m.j., implicações entre o contrato visado e a segurança
das informações existentes no TRE-AL.
VII – sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.

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

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

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

Não há, no entendimento desta Coordenadoria, favorecimento de
fornecedor específico.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e

O contrato proposto representa a real demanda existente para o
desempenho das atividades relacionadas a área técnica da Seção de
Manutenção e Reparos - SMR do TRE-AL.
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.
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Os serviços de suporte serão monitorados conforme o que
prescreve o contrato.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

No entender desta unidade técnica a exigência será
suficientemente atendida no Termo de Referência.
II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;

No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica no
caso de software e licenciamentos, dada sua natureza intelectual.
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

Não cabe esta atribuição a unidade demandante.
IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.

No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica,
pois os serviços em questão não buscam diretamente o incremento de
produtividade, apenas a manutenção de condição para continuidade do
desempenho das atividades.

Maceió, 10 de janeiro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 10/01/2023, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA ARROXELLAS DE
ALBUQUERQUE, Técnico Judiciário, em 16/01/2023, às 12:09, 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
1227621 e o código CRC EE6B5759.

0006851-82.2022.6.02.8000 1227621v8
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TERMO DE REFERÊNCIA

 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO
Termo de Referência – Aquisição de Software - Autocad

01. Objeto

Item único - Este processo tem por objeto a aquisição de
softwares do tipo CAD (Computer Aided Desing - Desenho
assistido por computador) para desenvolvimento dos serviços
específicos aos técnicos da Seção de Manutenção e Reparos -
SMR/COSEG. Estes softwares são ferramentas necessárias para
a elaboração, o desenvolvimento e a visualização de projetos de
arquitetura e engenharia envolvidos nas obras do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

02. Quantidade 04 (quatro) licenças de Software.

03. Resumo da
Especificação
do Objeto

Aquisição de 4 (quatro) licenças anuais do software Autocad
LT2023.
Oferecer suporte técnico local para eventuais problemas
encontrados no uso da ferramenta.

04. Valor
Estimado A ser confirmado pela Seção de Instrução de Contratações.

05. Justificativa

Contratação de empresa para fornecer softwares do tipo CAD
que satisfaça a necessidade técnica da SMR/COSEG,
considerando inúmeras vantagens quanto à produtividade,
confiabilidade e eficiência na elaboração dos projetos de
arquitetura e engenharia das obras civis e de manutenção
desta instituição. Além de, atualizar os recursos disponíveis
quanto aos softwares de elaboração, desenvolvimento e
visualização de projetos envolvidos nas obras da corporação.

06. Prazo de
Entrega

O prazo máximo para o fornecimento é de 10(dez) dias úteis
após assinatura da nota de empenho ou documento equivalente.

07.
Adjudicação Por Contrato

08.
Classificação
Orçamentária

A cargo da COFIN.

09. Local de
Entrega

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail cscor@tre-
al.jus.br

10. Unidade
Fiscalizadora SMR/COSEG/SAD

11. Unidade
Gestora

O Integrante Administrativo, conforme Portaria da Presidência Nº
393/2022 -TRE/AL.
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12. Sanções
Administrativas

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

13. Prazo de
Pagamento

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

14. Estratégia
de
Recebimento

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

15. Modalidade
e Tipo de
Licitação

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Contrato de suporte para 04 (quatro) licenças anuais do software 057O1-WW6525-
L347 AutoCAD LT 2023 Commercial New Single-user ELD Annual
Subscription.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Aquisição de 04 (quatro) licenças do software Autocad LT 2023 pelo prazo de 01 (um)
ano, contado a partir do recebimento e instalação do software em cada máquina.

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

O TRE/AL conta atualmente com duas licenças permanentes do Software AutoCad
versão 2011, porém esta modalidade “permanente” não existe para novas aquisições.

Em virtude de já utilizarmos a plataforma Autodesk, detentora do software Autocad,
entendemos que a aquisição de novas licenças atualizadas para o mesmo software vai
permitir o aproveitamento dos conhecimentos já adquiridos pela equipe, evitando a
necessidade de adaptação e de novos treinamentos.

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

O software Autocad já é utilizado pela equipe da SMR (engenheiros, arquitetas e
estagiários), que desenvolvem os mais variados projetos e ainda recebe-se arquivos de
contratadas nesta plataforma, que é a mais utilizada atualmente no ramo da
construção civil.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Obter uma versão atualizada do software, para desenvolver e fiscalizar projetos na
SMR.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Por se tratar de plataforma de software, é de extrema relevância a sua plena
atualização para desenvolver os trabalhos nesta setorial.

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

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico do TRE-AL. 

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

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Memorando (1099774),
encaminhado pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR) e os Estudos Preliminares
(1205247) constantes neste Processo.

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

Este termo tem como expectativa atender a demanda de contratação de 4 (quatro)
Licenças anuais do Software Autocad LT 2023 para o TRE-AL

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

Entendemos, salvo juízo superior, que o software pretendido pode ser fornecido por
qualquer representante no Brasil da Autodesk;

As alternativas existentes no mercado para softwares de desenho técnicos poderiam
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atender a demanda do setor, porém requereriam tempo e custo elevados com
adaptação/treinamento da equipe.

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

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

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de licença por período
determinado, podendo ou não ser renovado, portanto, salvo entendimento superior em
contrário, não se caracteriza como serviço de natureza continuada.

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

Não haverá parcelamento.

Adjudicação será por contrato.

2.10 Vigência

A vigência da licença será de 01 ano contado a partir da disponibilização do software
pela contratada.

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

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

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

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

Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação de ambiente.

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

a) O licitante deverá habilitar o acesso do TRE-AL ao ambiente de suporte;

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

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

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

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

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais; e

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

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

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado:

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

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

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

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de
Atendimento;
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e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao
andamento de atividades da garantia;

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

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

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

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

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

3.1 Descrição do Objeto

O contrato, após assinado, deverá:

a) Permitir a atualização imediata de versões do software diretamente do site do
fabricante;

b) Oferecer suporte local para eventuais problemas encontrados no uso da
ferramenta.

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

3.2.1 A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades(Art. 18, § 3º, III, a, 1):

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

b) 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;

c) 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.

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

a) A forma de entrega do software deve ser entregue por meio eletrônico em CD/DVD e
instalado nas máquinas, diretamente na unidade demandante;

b) A validade da licença será de um ano, devendo ser renovada anualmente a partir da
data da instalação subsequentemente do encerramento da licença anterior;

c) Deverão ser fornecidas as atualizações ocorridas no decorrer do contrato de licença
sem custo adicional caso o setor demandante solicite;

d) O pagamento será realizado, após emissão do aceite definitivo pela unidade técnica
competente do TRE/AL;

e) Os serviços deverão atender as especificações técnicas contidas neste Termo de
Referência;

f) Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos
documentos exigidos neste Termo de Referência.

3.2.3 Recebimento do Objeto:

a) O(s) servidor(es) demandante(s) designado(s) pela Portaria Presidência 393/2022
realizarão o recebimento provisório, que só será emitido se o objeto estiver de acordo
com as especificações técnicas e testados pelos servidores beneficiados;

Termo de Referência SMR 1227741         SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 / pg. 121



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Advertência:

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

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

b) Multa de:

b.1) 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência
a 20 (vinte) dias corridos;

No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e

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

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

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

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

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

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

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

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

Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art.
86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.

O período de atraso será contado em dias corridos.

No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico.

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

O software deverá possuir a capacidade de ser desinstalado e instalado novamente na
mesma máquina ou mesmo em outro equipamento, de acordo com a necessidade do
usuário.

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

Esta contratação não contém modelos de documentos.

 

Maceió, 11 de janeiro de 2023.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda

Analista Judiciário e Arquiteta - lotada na SMR

(Requisitada do TJ.AL) 

Daniela Arroxellas de Albuquerque

Técnico Judiciário e Arquiteta - lotada na SMR Integrante Demandante

(Portaria Presidência nº 393/2022)

 

Neilton Souza Silva Junior

Chefe da Seção de Patrimônio

Integrante Administrativo

(Portaria Presidência nº 393/2022)

Sarah Veiga Calado

Chefe da Seção de Soluções Corporativas

Integrante Técnica

(Portaria Presidência nº 393/2022)
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Documento assinado eletronicamente por DANIELA ARROXELLAS DE
ALBUQUERQUE, Técnico Judiciário, em 16/01/2023, às 14:37, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 16/01/2023, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 16/01/2023, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1227741 e o código CRC 7B74E956.

0006851-82.2022.6.02.8000 1227741v13
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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 janeiro de 2023.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 1227621) apresentado
pela SMR e, caso concorde, autorize a continuidade da
tramitação destes autos, a fim de permitir a aquisição de 04
(quatro) licenças de software do tipo CAD.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013, indico a

servidora LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE BRÊDA,
como integrante demandante, e a Chefe da Seção de Suporte a
Soluções Corporativas, como integrante técnico.

 
Ressalto que a aquisição ora demandada será

custeada com recursos orçamentários oriundos
da manutenção geral da SMR.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 13/01/2023, às 08:21, 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
1229371 e o código CRC ED83245D.

0006851-82.2022.6.02.8000 1229371v1
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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 janeiro de 2023.
Tendo em conta o Documento de Ofialização da

Demanda - DOD nº 3/2023 (1227621), mais
as indicações contidas no Despacho 1229371, determino a
remessa do feito à Secretaria da Administração, para a
continuidade da sua tramitação.    

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/01/2023, às 12:50, 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
1229580 e o código CRC CEEB9463.

0006851-82.2022.6.02.8000 1229580v1
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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 janeiro de 2023.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 1221803, seguem

informações de competência desta comissão:
 
 

Item Questionário
Solução

quanto à
pendência

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

A demanda está
alinhada com
o Planejamento
Estratégico
Institucional
2021/2026 quanto
aos:

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS -
Perspectiva Processos
Internos

a) Agilidade e
Produtividade na
Prestação Jurisdicional; 
f) Aperfeiçoamento da
Gestão Administrativa e
da Governança
Judiciária.

INDICADORES

OE2.2 Pesquisa de
Avaliação - Indicador de
resultado - O que mede - A
satisfação dos clientes
quanto ao atendimento

Despacho SESCOR 1230348         SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 / pg. 127



Judiciário?
Ref. caput do

art. 6º, da Resolução nº
182/2013

quanto ao atendimento
prestado pela Justiça
Eleitoral de Alagoas; 
OE2.3. Índice de
acessibilidade na Justiça
Eleitoral de Alagoas -
Indicador de tendência -
 Para que medir -
Proporcionar
acessibilidade
arquitetônica e urbanística
com desenho universal
(idosos, gestantes, pessoas
com ou sem deficiência,
mobilidade reduzida etc).
Reduzir as barreiras
atitudinais no ambiente de
trabalho com reflexo no
convívio social. 

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

 Plano de
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3
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.

 Plano de
Contratações de
Soluções de TIC
atualizado.

10

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

Atendido
no evento SEI
1170986

Consta dos
autos o Documento de
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11
Oficialização da
Demanda, contemplando
os elementos
enunciados no § 5º do
art. 12 da Resolução
CNJ nº 182/2013?

DOD
disponibilizado,
evento
SEI  1227621

15

O titular da
área demandante
aprovou os termos da
contratação?

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

Atendido
e aprovado no
evento SEI
1227741.

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

Atendido
no evento SEI
1170986

19

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

Atendido
no evento SEI
1170986

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

Atendido
e aprovado pela
comissão instituída
na  Portaria
Presidência
(1145912) 

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

Atendido
e aprovado pela
comissão instituída
na  Portaria
Presidência
(1145912) 

 

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por SARAH VEIGA CALADO, Analista
Judiciário, em 17/01/2023, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 17/01/2023, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA ARROXELLAS DE
ALBUQUERQUE, Técnico Judiciário, em 17/01/2023, às 16:25, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 23/01/2023, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1230348 e o código CRC E71C9B0C.

0006851-82.2022.6.02.8000 1230348v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 206 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Secretário,
 
Encaminhamos para apreciação de sua

senhoria, peças documentais e tramitações pertinentes acerca
desta demanda.

Portanto, segundo procedimentos de praxe, creio
seja momento de solicitar informação a SEIC para avaliação,
compatibilidade do que foi cotado pela empresa detentora da
última licença adquirida com as devidas atualizações e
aquisições em evento (1120519) como base para estimativa de
preço e demais encaminhamentos. 

Atenciosamente e disponíveis para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 18/01/2023, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA ARROXELLAS DE
ALBUQUERQUE, Técnico Judiciário, em 18/01/2023, às 17:38, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1231194 e o código CRC 3CC53787.

0006851-82.2022.6.02.8000 1231194v12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2023.
Sigam os autos à SEIC, para instrução, na forma

solicitada na Informação 206 (doc. 1231194).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/01/2023, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1232278 e o código CRC 37F02EBA.

0006851-82.2022.6.02.8000 1232278v1
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E-mail - 1232874

Data de Envio: 
  20/01/2023 13:35:00

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

Para (com cópia oculta):
    comercial@ntech.com.br
    alima@adistec.com
    questbr@adistec.com
    vendas@licitectecnologia.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    plugnet@plugnetshop.com.br
    vendas@plugnetshop.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    comercial@3atecnologia.com.br
    licitacao@pisontec.com
    administrativo@inovazul.com.br
    comercial@fireant.com.br
    atendimento@buysoft.com.br
    contato@byit.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta de preços. Licenças Autocad. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 04 (quatro) licenças anuais do software Autocad
LT2023, de acordo especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Solicitamos proposta de preços, em caso de inviabilidade, favor reportar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1227741.html
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  25/01/2023 08:32
        ***.742.724-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2023 PE 26

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 1000000000 339040 70282 TIC LOCSOF

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

25/01/2023 0006851-82.2022 - 9.417,12

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

Reserva de crédito. Contratação de quatro licenças anuais de software do tipo CAD (Autocad LT2023). SEI 0006851-
82.2022.6.02.8000

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

25/01/2023 Inclusão 9.417,12

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

25/01/2023 08:32:12
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 26

Observação:

Descrição no item 1.1. (1170986).

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 25/01/2023, às 11:55, 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
1234434 e o código CRC 5BC8CEA7.
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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 janeiro de 2023.
À COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de contratação para a aquisição de 04 (quatro)

licenças anuais de software do tipo CAD (Autocad LT2023), de
acordo termo de referência atualizado 1227741.  

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para instrução, despacho GSAD 1232278.
 
Realizamos a pesquisa de preços através da plataforma

Banco de Preços (1234991), complementada com o recebimento das
propostas enviadas pelas empresas Buysoft 1233270 e
Pisontec 1234062, obtendo-se o valor médio unitário de R$ 2.136,72
(dois mil cento e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) e valor
global estimado de R$ 8.546,88 (oito mil quinhentos e quarenta e seis
reais e oitenta e oito centavos).

 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão Eletrônico com fundamento na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte. CATSER:
27502.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
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Judiciário, em 25/01/2023, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1234993 e o código CRC 54C2FE83.

0006851-82.2022.6.02.8000 1234993v1
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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 janeiro de 2023.
Em face do Despacho SEIC 1234993, remeto os

presentes autos à COFIN, para ajuste da reserva de crédito, e
à SLC, para elaborar a minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/01/2023, às 17:50, 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
1235094 e o código CRC 70C58FC3.

0006851-82.2022.6.02.8000 1235094v1
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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 janeiro de 2023.
À SGO,
Para as providências do despacho SAD (1235094).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/01/2023, às 19:07, 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
1235263 e o código CRC CE0AF1D3.

0006851-82.2022.6.02.8000 1235263v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 26/2023

Observação:

Ajuste da Reserva de crédito, conforme despacho SAD (1235094),
com base no valor apontado pela SEIC (1234993).

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 26/01/2023, às 16:51, 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
1235664 e o código CRC AF1B28F7.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/01/2023 15:29
        ***.769.084-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2023 PE 26

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 1000000000 339040 70282 TIC LOCSOF

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

25/01/2023 0006851-82.2022 - 8.546,88

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

Reserva de crédito. Contratação de quatro licenças anuais de software do tipo CAD (Autocad LT2023). SEI 0006851-
82.2022.6.02.8000

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

25/01/2023 Inclusão 9.417,12

26/01/2023 Anulação 870,24

Operações

1  de      1001
Versão Data/Hora

26/01/2023 15:27:59
Operação
Alteração
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2023 
 

MINUTA 
 

PROCESSO Nº: 0006851-82.2022.6.02.8000 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 

Data: XX de XXXX de 2023 

HORÁRIO DE BRASÍLIA 

Horário de Abertura: XX horas 

 
 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, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de softwares 
do tipo CAD (Computer Aided Desing - Desenho assistido por computador) para 
desenvolvimento dos serviços específicos aos técnicos da Seção de Manutenção e 
Reparos - SMR/COSEG, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, 
de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, 
edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 
11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de softwares do tipo CAD 
(Computer Aided Desing - Desenho assistido por computador) para desenvolvimento 
dos serviços específicos aos técnicos da Seção de Manutenção e Reparos - 
SMR/COSEG, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.  

 
2 – DOS PRAZOS 
 
2.1. O prazo máximo para fornecimento é de 10 (dez) dias úteis, após o 
recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente, por e-mail ou ofício, 
o que ocorrer primeiro. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

2.2.       As 04 (quatro) licenças do software Autocad LT 2023 serão utilizadas   
pelo prazo de 01 (um) ano, contado a partir do recebimento e instalação do 
software em cada máquina. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a 
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

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: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 

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

ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 

como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 

vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 

Resolução 229/2016-CNJ). 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” 

ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

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

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

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

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

prosseguimento no certame. 

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

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

prosseguimento no certame; 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

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

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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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. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação. 

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

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

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

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

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

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

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
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5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão.  

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I.  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6.  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do 

sistema COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado 

por um dos critérios de margem de preferência indicados neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 
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6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado. 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 

ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior 
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a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo 

sistema os respectivos lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez 

por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar 

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13.       Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de 

lance fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14. 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.  
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7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante.  

7.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  

7.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir 

por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço, 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 
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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: 

7.27.1. no país; 

7.27.2. por empresas brasileiras;  

7.27.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

7.27.4. 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. 
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7.31.1.  Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 

termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de 

preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no 

exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na 

mesma situação. 

7.32.  Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta 

de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 

automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que 

estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo 

Pregoeiro. 

7.32.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

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 o objeto é R$ 8.546,88 (oito mil, quinhentos 
e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), que, de modo algum, vincula 
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. 
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8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 

(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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 7.29. 

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. 

Minuta de edital (1240649)         SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 / pg. 167



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

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 5.3, os licitantes deverão encaminhar, 

nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins 

de habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

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 nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual;  
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f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou 

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

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais e/ou 

estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal(is) 

condição(ões) mediante declaração da Fazenda Municipal e/ou Estadual do 

seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

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

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar 

a documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da 

execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-

se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 

8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual 

que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 

previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado 

(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes municipal e 

estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 

e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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. 

9.11.  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: 

 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 
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c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

à Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta 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. 
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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. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
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13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 

por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 
14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração 

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

úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 

pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no certame. 

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

Minuta de edital (1240649)         SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 / pg. 175



 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

 

16.1.   As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
objeto, valor, prazo de entrega e de garantia em conformidade com este edital e 
seus anexos. 
 
16.2.  O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
16.4.   Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior 
ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

 
17.1.     A entrega do objeto licitado deverá ser realizada por meio eletrônico para 
o e-mail cscor@tre-al.jus.br. 
 
17.2.    Os representantes da STI designados pela Portaria Presidência 393/2022 

realizarão o recebimento provisório, que só será emitido se se o objeto estiver de 
acordo com as especificações técnicas e testados pelos servidores beneficiados. 
 

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

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

 
17.4.  O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório, 
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou 
recusando o item objeto do fornecimento. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
17.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
17.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) 
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dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 18. 

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

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de 
atraso injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 10% sobre o valor da Nota de Empenho; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, 
será aplicada a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso 
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do 
instrumento de fornecimento. 
 

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

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

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e  
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  
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18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento 
de fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 

18.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o 
§ 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios 
de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
18.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
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18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral 
dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, 
devendo a contratada atender aos seguintes requisitos: 

 
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época 

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

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

 
19.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
19.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
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19.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não 
incidam as retenções de que trata o item anterior. 
 
19.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a 
data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

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

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2023, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza da 
Despesas nº 33.90.40. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

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

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 
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obrigações contratuais; e 

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
 
22.1.  São obrigações da contratada: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços; 

b)Fornecer os bens conforme especificações, quantidades, prazos e 
demais condições estabelecidas no Edital e na Proposta; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 k) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados 
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válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço 
eletrônico indicado; 

l) Manter durante a execução do contrato todas as condições que 
culminaram em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e 
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras 
previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos serviços 
objeto da contratação; 
 
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida 
Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto 
ao SICAF em condição regular; 
 
n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da 
Lei nº 8.666/1993; 
 
o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à 
natureza do objeto deste contrato; 
 
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam 
compatíveis com o regime de Direito Público. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 

a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 

o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem 

os prazos em dias de expediente na Administração. 

23.8.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão). 
 

23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Aquisição de Software - Autocad 

01. Objeto 

Item único - Este processo tem por objeto a aquisição de 

softwares do tipo CAD (Computer Aided Desing - Desenho 

assistido por computador) para desenvolvimento dos serviços 

específicos aos técnicos da Seção de Manutenção e Reparos - 

SMR/COSEG. Estes softwares são ferramentas necessárias 

para a elaboração, o desenvolvimento e a visualização de 

projetos de arquitetura e engenharia envolvidos nas obras do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

02. Quantidade 04 (quatro) licenças de Software. 

03. Resumo da 

Especificação do 

Objeto 

• Aquisição de 4 (quatro) licenças anuais do 

software Autocad LT2023. 

• Oferecer suporte técnico local para eventuais 

problemas encontrados no uso da ferramenta. 

04. Valor 

Estimado 
A ser confirmado pela Seção de Instrução de Contratações. 

05. Justificativa 

Contratação de empresa para fornecer softwares do tipo CAD 

que satisfaça a necessidade técnica da SMR/COSEG, 

considerando inúmeras vantagens quanto à produtividade, 

confiabilidade e eficiência na elaboração dos projetos de 

arquitetura e engenharia das obras civis e de manutenção 

desta instituição. Além de, atualizar os recursos disponíveis 

quanto aos softwares de elaboração, desenvolvimento e 

visualização de projetos envolvidos nas obras da corporação. 

06. Prazo de 

Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento é de 10 (dez) dias úteis 

após assinatura da nota de empenho ou documento 

equivalente. 
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07. Adjudicação Por Contrato 

08. Classificação 

Orçamentária 
A cargo da COFIN. 

09. Local de 

Entrega 

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail 

cscor@tre-al.jus.br 

10. Unidade 

Fiscalizadora 
SMR/COSEG/SAD 

11. Unidade 

Gestora 

O Integrante Administrativo, conforme Portaria da 

Presidência Nº 393/2022 -TRE/AL. 

12. Sanções 

Administrativas 

Vide Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato 

(Art. 18, § 3º, III, a) 

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

13. Prazo de 

Pagamento 

Vide Item 3.2 Forma de Execução e de 

Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

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

14. Estratégia de 

Recebimento 

Vide Item 3.2 Forma de Execução e 

de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a) 

Subitem Recebimento do Objeto 

15. Modalidade e 

Tipo de Licitação 

Vide Item 2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de 

Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, 

IV e V) 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Contrato de suporte para 04 (quatro) licenças anuais do software 057O1-

WW6525- L347 AutoCAD LT 2023 Commercial New Single-user ELD 

Annual Subscription. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 
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Aquisição de 04 (quatro) licenças do software Autocad LT 2023 pelo prazo de 01 

(um) ano, contado a partir do recebimento e instalação do software em cada 

máquina. 

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

O TRE/AL conta atualmente com duas licenças permanentes do Software 

AutoCad versão 2011, porém esta modalidade “permanente” não existe para 

novas aquisições. 

Em virtude de já utilizarmos a plataforma Autodesk, detentora do software 

Autocad, entendemos que a aquisição de novas licenças atualizadas para o 

mesmo software vai permitir o aproveitamento dos conhecimentos já adquiridos 

pela equipe, evitando a necessidade de adaptação e de novos treinamentos. 

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

O software Autocad já é utilizado pela equipe da SMR (engenheiros, arquitetas e 

estagiários), que desenvolvem os mais variados projetos e ainda recebe-se 

arquivos de contratadas nesta plataforma, que é a mais utilizada atualmente no 

ramo da construção civil. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Obter uma versão atualizada do software, para desenvolver e fiscalizar projetos 

na SMR. 

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

Por se tratar de plataforma de software, é de extrema relevância a sua plena 

atualização para desenvolver os trabalhos nesta setorial. 

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

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico do TRE-AL.  

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

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Memorando (1099774), 

encaminhado pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR) e os Estudos 

Preliminares (1205247) constantes neste Processo. 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

Este termo tem como expectativa atender a demanda de contratação de 4 (quatro) 

Licenças anuais do Software Autocad LT 2023 para o TRE-AL 

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g) 
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Entendemos, salvo juízo superior, que o software pretendido pode ser fornecido 

por qualquer representante no Brasil da Autodesk; 

As alternativas existentes no mercado para softwares de desenho técnicos 

poderiam atender a demanda do setor, porém requereriam tempo e custo elevados 

com adaptação/treinamento da equipe. 

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

O serviço a ser contratado possui características específicas por ser 

obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de licença por período 

determinado, podendo ou não ser renovado, portanto, salvo entendimento 

superior em contrário, não se caracteriza como serviço de natureza continuada. 

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

Não haverá parcelamento. 

Adjudicação será por contrato. 

2.10 Vigência 

A vigência da licença será de 01 ano contado a partir da disponibilização do 

software pela contratada. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos 

Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão 

Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior 

contrário. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a 

contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração 

pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo 

Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da 

União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de serviço de informática. 

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

Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação de ambiente. 

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

a) O licitante deverá habilitar o acesso do TRE-AL ao ambiente de suporte; 
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b) Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de 

conformidade no momento da entrega da documentação de contratação. 

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s)contrato(s) dela 

decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir o fiel 

cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o 

presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações contratuais; e 

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 

contraditório e ampla defesa. 

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

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado: 

a) Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos e 

demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos produtos 

(manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em português do 

Brasil, caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de 

chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no 

Edital e em seus Anexos; 

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 

Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de 

Atendimento; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao 

andamento de atividades da garantia; 

f) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, todas 

as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução do objeto; 
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g) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou 

de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, 

respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, 

regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de 

responsabilidade civil, penal e administrativa; 

h) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e 

obedeçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na 

Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

i) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de 

atividades de suporte. 

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

3.1 Descrição do Objeto 

O contrato, após assinado, deverá: 

a) Permitir a atualização imediata de versões do software diretamente do site do 

fabricante; 

b) Oferecer suporte local para eventuais problemas encontrados no uso da 

ferramenta. 

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

3.2.1 A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e 

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

a) Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por 

representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da 

necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os 

objetivos sejam alcançados; 

b) 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; 

c) 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 
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objeto do contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente 

para fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

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

a) A forma de entrega do software deve ser entregue por meio eletrônico 

em CD/DVD e instalado nas máquinas, diretamente na unidade demandante; 

b) A validade da licença será de um ano, devendo ser renovada anualmente a 

partir da data da instalação subsequentemente do encerramento da licença 

anterior; 

c) Deverão ser fornecidas as atualizações ocorridas no decorrer do contrato de 

licença sem custo adicional caso o setor demandante solicite; 

d) O pagamento será realizado, após emissão do aceite definitivo pela unidade 

técnica competente do TRE/AL; 

e) Os serviços deverão atender as especificações técnicas contidas neste Termo 

de Referência; 

f) Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, 

quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência. 

3.2.3 Recebimento do Objeto: 

a) O(s) servidor(es) demandante(s) designado(s) pela Portaria Presidência 

393/2022 realizarão o recebimento provisório, que só será emitido se o objeto 

estiver de acordo com as especificações técnicas e testados pelos servidores 

beneficiados; 

b) Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e homologação pelos 

responsáveis técnicos do Tribunal; 

c) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às 

especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

3.2.4 Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 

3º, III, a, 3): 

a) O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento formal 

de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação. 

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

a) O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, 

por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da 
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Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais 

de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos: 

• Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 

emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão 

Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade 

com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 

Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 

emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as 

Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

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

b) Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 

reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

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

3.3.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, 

nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada 

prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a) Advertência: 

• A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 

obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um 

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

• Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 

improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) Multa de: 

b.1) 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou 

instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, 

limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

• No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a 20 

(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a 
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multa de 10% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento 

contratual; e 

• No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20 

(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será 

aplicada a penalidade 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou 

instrumento contratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 

haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento; 

b.2) 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento 

contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3) 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no 

caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 

cancelamento do instrumento de fornecimento. 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do 

SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais 

penalidades legais; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

• As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item 1 poderão ser 

aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa; 

• O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 

descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 

judicialmente; 

• Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a 

retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular 

procedimento administrativo. 

• Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 

de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 

importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 

consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida 

de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

• O período de atraso será contado em dias corridos. 

• No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 

multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 

devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
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• A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 

da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico. 

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

O software deverá possuir a capacidade de ser desinstalado e instalado 

novamente na mesma máquina ou mesmo em outro equipamento, de acordo com 

a necessidade do usuário. 

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

III, V) 

Esta contratação não contém modelos de documentos. 

  

Maceió, 11 de janeiro de 2023. 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 

Analista Judiciário e Arquiteta -  

lotada na SMR 

(Requisitada do TJ.AL)  

Daniela Arroxellas de Albuquerque 

Técnico Judiciário e Arquiteta - lotada 

na SMR Integrante Demandante 

(Portaria Presidência nº 393/2022) 

  

Neilton Souza Silva Junior 

Chefe da Seção de Patrimônio 

Integrante Administrativo 

(Portaria Presidência nº 393/2022) 

Sarah Veiga Calado 

Chefe da Seção de Soluções Corporativas 

Integrante Técnica 

(Portaria Presidência nº 393/2022) 
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ANEXO II 

 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 
 
Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim                  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 555 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de softwares
do tipo CAD (Computer Aided Desing - Desenho assistido por computador) para
desenvolvimento dos serviços específicos aos técnicos da Seção de Manutenção e
Reparos - SMR/COSEG.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
da contratação.

Na minuta não constam exigências de qualificação técnica e financeira, em
conformidade com o Termo de Referência. Caso seja julgada pertinente sua inclusão,
solicito a indicação dos termos em que tais exigências deverão ser incluídas.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens:

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.29.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 06/02/2023, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 06/02/2023, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1240658 e o código CRC A5316CF9.

0006851-82.2022.6.02.8000 1240658v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2023.

 

Reporto-me à Informação 555, da SLC (doc. 1240658),
acerca da qual nada temos a opor, para submeter o feito 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 ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 07/02/2023, às 14:32, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1241601 e o código CRC 7D66BE6D.

0006851-82.2022.6.02.8000 1241601v1
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PROCESSO : 0006851-82.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO. LICENÇAS AUTOCAD LT2023. TIC.

 

Parecer nº 170 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a
aquisição de softwares 
Desenho assistido por computador) para desenvolvimento dos
serviços específicos aos técnicos da Seção de Manutenção e
Reparos - SMR/COSEG, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste
Tribunal.

 
Os autos retornaram a esta unidade após

apontamentos do Parecer nº 1903 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-
DG (1214936), que resultou em novo termo de referência
confecção de nova minuta de edital.

 
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na data de publicação desta
Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei."
 

Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de
Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido

Parecer 170 (1242507)         SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 / pg. 198



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
(1240649).

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Portaria nº 393/2022 (1163010) que nomeou

a  Comissão de Planejamento;
 
- Estudos Preliminares (1170986), nos termos da

Resolução CNJ nº 182/2013;
 
- Termo de Referência TIC 1 (1205257);
 
- Termo de Referência atualizado (1227741), após

apontamentos do Parecer nº 1903 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-
DG (1214936);

 
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC

(1234993) com o valor médio unitário de R$ 2.136,72 (dois mil
cento e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) e valor
global estimado de R$ 8.546,88 (oito mil quinhentos e
quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), com a
sugestão de que a contratação ocorra por meio de Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição de
participação a micro e pequenas empresas.

 
- Planilhas de estimativa de preços - Banco de

Preços  (1234991);
 
- Minuta de edital de licitação na modalidade

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
(1240649), elaborada pela SLC, objetivando a aquisição de
licenças anuais do software Autocad LT2023, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação deste Tribunal.

 
- Documento de Oficialização da Demanda (DOD),

nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013 (1227621).
 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17, encaminhados pela SLC.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.
 

Parecer 170 (1242507)         SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 / pg. 199



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 n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do
Decreto n.º 5.450/05, foram devidamente observados.

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a licitação,
na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
para a aquisição de bens e a contratação de
serviços comuns, incluídos os serviços comuns
de engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste Decreto,
considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações reconhecidas e usuais
do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços como
comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, a dotação orçamentária e a minuta do
edital, sendo que esta não traz cláusula restritiva ou
impertinente para a execução do objeto contratual,
obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da Constituição
Federal e ao art. 14, do antedito Decreto, pendente, ainda, a
autorização de abertura da licitação.

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

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

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

O processo
administrativo foi
devidamente autuado?

Ref. art. 38,
caput, da Lei nº
8.666/93

SIM  

2

A demanda
por bens e/ou serviços
de TI está em harmonia
com o Planejamento
Estratégico Institucional
(PEI) ou com o
Planejamento
Estratégico de
Tecnologia da
Informação e
Comunicação (PETIC) do
TRE/AL, alinhados com
o Planejamento
Estratégico do Poder
Judiciário?

Ref. caput do
art. 6º, da Resolução nº
182/2013

SIM 1230348

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),

SIM
Esclarecimento

Despacho SESCOR
1230348

Parecer 170 (1242507)         SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 / pg. 201



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.

4

Consta dos
autos Estudos
Preliminares e Projeto
Básico ou Termo de
Referência?

Ref. art. 8 da
Resolução nº 182/2013

SIM
1170986
1227741
 

5

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

N/A  

6

A unidade
demandante e a Equipe
de Planejamento da
Contratação estão
cientes de que não
poderão ser objeto de
contratação de STIC:

     (1) mais de
uma solução de TI em
um único contrato; e

     (2) gestão
de processos de
Tecnologia da
Informação e
Comunicação, incluindo
segurança da
informação

SIM  

7

Na hipótese
de a contratação se
destinar à aquisição de
serviço de Suporte
Técnico aos processos
de planejamento e
avaliação da qualidade
da Solução STIC, o
responsável indicado
para supervisionar o
contrato é servidor
deste TRE?

Ref. § 1º do
art. 10 da Resolução

 N/A  
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CNJ nº 182/2013.

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 1170986

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 1227621

12

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

SIM 1163010

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
Esclarecido

Despacho SESCOR
1230348

16

A autoridade
competente autorizou o
prosseguimento da
contratação pretendida? SIM 1143162
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Ref. § 1º do
art. 13 da Resolução
CNJ nº 182/2013

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

NÃO  

18

O documento
Análise de Viabilidade da
Contratação contém os
elementos mínimos
estabelecidos no art. 14,
da Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 1170986

19

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

SIM 1170986

20

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

SIM  

21

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

SIM 1170986

22

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

SIM 1227741

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  
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25

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

SIM
1170986
1227741
 

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
 
1227741

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 1234993

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?

N/A  
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Ref. art. 2º, §
5º da IN/SLTI 05/2014

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?

NÃO  

MINUTA DO EDITAL

32

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

SIM 1240649

33

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

N/A  

34

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

SIM 1240649

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

N/A  
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diferenciado)?

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 1240649

41

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

SIM 1240649

42

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

SIM 1240649

43
A forma de

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

SIM  

44

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

NÃO  

45

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

SIM 1240649

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

SIM 1240649

47

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

SIM
 
Minuta edital -

1240649

48

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

SIM
 
Minuta edital -

1240649

49

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

SIM
 
Minuta edital -

1240649

50

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

SIM
 
Minuta edital -

1240649

51

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

SIM
 

Minuta edital -
1240649

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).

NÃO  

53

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

SIM
 
Minuta edital -

1240649

54

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

N/A  

55

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

NÃO Irreajustáveis

56

A minuta do
contrato/ata contém
norma estabelecendo,
para a fornecedora, a
obrigação de devolver

NÃO  
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valores eventualmente
recebidos em excesso?

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 1240649

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 1240649

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

 Próxima fase
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Decreto nº 10.024/2019

64

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

65

Os autos do
processo contêm
documento indicativo da
existência de recursos
orçamentários para
suportar a despesa?

Ref. art. 8º,
IV, do Decreto nº
10.024/2019 e arts. 7º, §
2º, III, 14 e 38, caput, da
Lei nº 8.666/93.

SIM 1235667

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

NÃO  

67

Os autos do
processo contêm
declaração do ordenador
da despesa?

Ref. art. 16,
II, da Lei Complementar
nº 101/2000

NÃO  

 
6. CONCLUSÃO
 
Esta Assessoria entende por esclarecidos os itens

apontados por conduto do Parecer nº 1903 / 2022 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (1214936), por meio Despacho SESCOR
(1230348), no que concerne a competência de tal unidade.

 
Em relação aos itens 47 a 51 e 53 da tabela de

verificação indicados anteriormente, entende-se por sanada a
pendência em face do esclarecimento de que a contratação
será realizada mediante Nota de Empenho, conforme consta o
item 16 da minuta de edital (1240658).

 
Ante o exposto, uma vez superada a diligência

acima, esta Assessoria Jurídica aprova, ex vi do parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta 1240649, de licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a aquisição de softwares do tipo CAD (Computer
Aided Desing - Desenho assistido por computador) para
desenvolvimento dos serviços específicos aos técnicos da
Seção de Manutenção e Reparos - SMR/COSEG.

 
À superior consideração do Senhor Diretor Geral.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 09 de fevereiro de 2023.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de análise da  minuta de edital,

objetivando a aquisição de softwares do tipo CAD (Computer
Aided Desing - Desenho assistido por computador) para
desenvolvimento dos serviços específicos aos técnicos da
Seção de Manutenção e Reparos - SMR/COSEG (1240649). 

Considerando a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, e especialmente o pronunciamento
exarado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
no Parecer AJ-DG nº 170 (1242507), aprovando a Minuta de
Edital (1240649), submeto o feito à superior consideração
de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a abertura da fase
externa para realização do presente certame, na
 modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a aquisição de softwares do tipo CAD (Computer
Aided Desing - Desenho assistido por computador)
para desenvolvimento dos serviços específicos aos técnicos da
Seção de Manutenção e Reparos - SMR/COSEG.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/02/2023, às 14:31, 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
1243515 e o código CRC 4783A033.
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PROCESSO : 0006851-82.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase Externa. 

 

Decisão nº 498 / 2023 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (1243515).

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, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a aquisição de softwares do tipo CAD (Computer
Aided Desing - Desenho assistido por computador)
para desenvolvimento dos serviços específicos aos técnicos da Seção
de Manutenção e Reparos - SMR/COSEG, 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
(1240649), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 170/2023 (1242507) e demais medidas cabíveis.

 
DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS

Presidente do TRE/AL
Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ DAMASCENO
FREITAS, Presidente, em 10/02/2023, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1243942 e o código CRC 5A5386AF.
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2023.
À SLC, para publicação do aviso de licitação, nos

termos autorizados pela Presidência, na Decisão 498
(doc. 1243942).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2023, às 21:10, 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
1244977 e o código CRC E847BF19.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 

 
PROCESSO Nº: 0006851-82.2022.6.02.8000 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 

Data: 02 de março de 2023 

HORÁRIO DE BRASÍLIA 

Horário de Abertura: 14 horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de licenças anuais do software Autocad LT2023, 
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste 
Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei 
nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações, em consonância com o que 
faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e 
demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a 
Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, 
edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, 
bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital 
e seus anexos. 

 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de licenças anuais do software 
Autocad LT2023, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.  

 
2 – DOS PRAZOS  
 
2.1. O prazo máximo para fornecimento é de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da 
Nota de Empenho ou documento equivalente, por e-mail ou ofício, o que ocorrer primeiro. 
 
2.2.       A vigência da licença deverá ser de 12 (doze) meses contados a partir da 
disponibilização do software pela contratada. 
 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
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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: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 

ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 

como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 

vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 

encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 

do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 

229/2016-CNJ). 

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

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

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

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

49;  

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

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

prosseguimento no certame; 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

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

desconexão.  

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do  item ofertado; 

b) Descrição detalhada do  item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I.  

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

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

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

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

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

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

Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado. 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 

a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.12.  Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em 

até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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.  
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7.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances.  

7.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

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

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

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

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos:  

7.22.1. no país;  

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País;  

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.  

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

dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital.  

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

acompanhada pelos demais licitantes.  

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  
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7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 

2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

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 o objeto licitado é de R$ 9.417,12 (nove mil 
quatrocentos e dezessete reais e doze centavos) que, de modo algum, vincula 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. 

 

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 
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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 7.24. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 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. 
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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. 

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. 
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9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 

 
9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

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

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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e) prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

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

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

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais e/ou estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal (is) condição (ões) mediante 

declaração da Fazenda Municipal e/ou Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes municipal e estadual e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

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 
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remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

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

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do  item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta 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). 
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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. 

10.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao objeto desta 
licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

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.  
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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.  

 
14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

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

certame. 
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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 Nota 
de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, objeto, valor, prazo de 
entrega e de garantia em conformidade com este edital e seus anexos. 
 
16.2.  O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 
contrato. 
 
16.4.   Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou se 
recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

 
17.1.     A entrega do objeto licitado deverá ser realizada por meio eletrônico para o e-mail 
cscor@tre-al.jus.br. 
 
17.2.    Os representantes da STI designados pela Portaria Presidência nº 393/2022 
realizarão o recebimento provisório, que só será emitido se os serviços estiverem de acordo 
com as especificações técnicas. 
 

17.2.1. Após a entrega, os bens e serviços serão submetidos à avaliação e 
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal. 
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17.2.2. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às 
especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
17.4.  O prazo para proceder às verificações, após o recebimento provisório, será de 05 
(cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando o item objeto do 
fornecimento. 
 
17.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
17.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
17.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 18. 

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

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de atraso 
injustificado na prestação do serviço, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% 
sobre o valor da Nota de Empenho; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de fornecimento. 
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b.2. 10% sobre o valor constante da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida; 

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

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e  
 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
 
18.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de 
fornecimento com a Contratada. 
 
18.3. As sanções previstas nos itens "18.1.a", “18.1.c” e “18.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa.  
 
18.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
18.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

18.6.  Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do 
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
18.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente sempre 
se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
18.8.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada 
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
 
18.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
18.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
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18.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado. 
 
18.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.13. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
18.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
19 - DO PAGAMENTO. 
 
19.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá 
ser entregue somente após a prestação dos serviços, devendo a contratada atender aos 
seguintes requisitos: 

 
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão 

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

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

 
19.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
19.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
19.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de 
que trata o item anterior. 
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19.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

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

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2023, alocados no 
Programa de Trabalho - PTRES nº 167674 - Natureza da Despesas nº 33.90.39 e 33.90.40. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
21.1.  São obrigações do contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

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

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 
obrigações contratuais; e 

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

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
 
22.1.  São obrigações da contratada: 
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a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços; 

b) Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e 
demais condições estabelecidas no Edital e na Proposta; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 k) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos 
os expedientes/notificações enviadas ao endereço eletrônico indicado; 

l) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram 
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, 
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação 
vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação; 
 
m) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 
 
n) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
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o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com 
o regime de Direito Público. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 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. 
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23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Planilha para preenchimento dos dados do Contrato (Sugestão). 
 

23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, 13 de fevereiro de 2023. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

QUADRO RESUMO  

01. Objeto 

Item único- Este processo tem por objeto a aquisição de softwares do tipo 
CAD (Computer Aided Desing - Desenho assistido por computador) para 
desenvolvimento dos serviços específicos aos técnicos da Seção de 
Manutenção e Reparos - SMR/COSEG. Estes softwares são ferramentas 
necessárias para a elaboração, o desenvolvimento e a visualização de 
projetos de arquitetura e engenharia envolvidos nas obras do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

02. Quantidade 04 licenças 

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

Aquisição de 4 (quatro) licenças anuais do software Autocad LT2023. 

04. Valor 
Estimado 

A ser confirmado pela Seção de Instrução de Contratações. 

05. Justificativa 

Contratação de empresa para fornecer softwares do tipo CAD que 
satisfaça a necessidade técnica da SMR/COSEG,considerando inúmeras 
vantagens quanto à produtividade, confiabilidade e eficiência na 
elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia das obras da 
instituição. Além de atualizar os recursos disponíveis quanto aos 
softwares de elaboração, desenvolvimento e visualização de projetos 
envolvidos nas obras da corporação. 

06. Prazo de 
Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento é de 10(dez) dias úteis após 
assinatura da nota de empenho ou documento equivalente. 

07. Adjudicação Por Contrato 

08. Classificação 
Orçamentária 

(A cargo da COFIN) 

09. Local de 
Entrega 

Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail cscor@tre-al.jus.br  

10. Unidade 
Fiscalizadora 

SMR/COSEG/SAD 

11. Unidade 
Gestora 

O Integrante Administrativo, conforme Portaria da Presidência Nº 
393/2022 -TRE/AL. 
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12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de 
Pagamento 

Vide  

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

14. Estratégia de 
Recebimento 

Vide  

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

15. Modalidade e 
Tipo de Licitação 

Vide 

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Contrato de suporte para 04 (quatro) licenças anuais do software 057O1-

WW6525- L347 AutoCAD LT 2023 Commercial New Single-user ELD Annual 

Subscription. 

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de 04 (quatro) licenças do software Autocad LT 2023 pelo prazo 

de 01 (um) ano, contado a partir do recebimento do software.  

 

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

O TRE/AL conta atualmente com duas licenças permanentes do Software 

AutoCad versão 2011, porém esta modalidade “permanente” não existe para 

novas aquisições. 

Em virtude de já utilizarmos a plataforma Autodesk, detentora do software 

Autocad, entendemos que a aquisição de novas licenças atualizadas para o 

mesmo software vai permitir o aproveitamento dos conhecimentos já adquiridos 

pela equipe, evitando a necessidade de adaptação e de novos treinamentos. 

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a) 
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O software Autocad já é utilizado pela equipe da SMR 

(engenheiros, arquitetas e estagiários), que desenvolvem os mais variados 

projetos e ainda se recebe arquivos de contratadas nesta plataforma, que é a 

mais utilizada atualmente no ramo da construção civil. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Obter uma versão atualizada do software, para desenvolver e 

fiscalizar projetos na SMR. 

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

Por se tratar de plataforma de software, é de extrema relevância 

a sua plena atualização para desenvolver os trabalhos nesta setorial. 

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

Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico do 

TRE-AL. 

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

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Memorando (), 

encaminhado pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR) e os Estudos 

Preliminares () constantes neste Processo. 

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f) 

Este termo tem como expectativa atender a demanda de 

contratação de 4 (quatro) Licenças anuais do Software Autocad LT 2023 para o 

TRE-AL 

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

Entendemos, salvo juízo   superior, que   o   software pretendido 

pode ser fornecido por qualquer representante no Brasil da Autodesk; 

As alternativas existentes no mercado para softwares de desenho 

técnicos poderiam atender a demanda do setor, porém requereriam tempo e 

custo elevados com adaptação/treinamento da equipe. 

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

O serviço a ser contratado possui características específicas por 

ser obrigatoriamente fornecido pelo desenvolvedor da solução. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de 

licença por período determinado, podendo ou não ser renovado, portanto, salvo 

entendimento superior em contrário, não se caracteriza como serviço de 

natureza continuada. 
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2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 

3º, II, i) Não haverá parcelamento. 

Adjudicação será por contrato. 

2.10 Vigência 

A vigência da licença será de 01 ano contado a partir da 

disponibilização do software pela contratada. 

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento 

aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação 

do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento 

superior contrário. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que 

regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela 

administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou 

indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de serviço de 

informática. 

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

Para utilização do objeto não será necessária qualquer adequação 

de ambiente. 

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

a) O licitante deverá habilitar o acesso do TRE-AL ao ambiente de suporte; 

b) Será realizada, por equipe designada pelo TRE/AL, a verificação de 

conformidade no momento da entrega da documentação de contratação. 

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

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s)contrato(s) dela 

decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s), de modo a garantir o 

fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

c) Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado 

o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

d) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações contratuais; e 
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e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à 

Contratada o contraditório e ampla defesa. 

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

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado: 

a) Fornecer o(s) serviços(s) conforme especificações, quantidades, prazos 

e demais condições estabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato; 

b) Fornecer a documentação necessária à instalação e à operação dos 

produtos (manuais, termos de garantia, etc.), completa, atualizada e em 

português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de 

chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas 

no Edital e em seus Anexos; 

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico 

da Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central 

de Atendimento; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelo representante da Administração, referentes a qualquer 

problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia; 

f) Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal e imediatamente, 

todas as ocorrências anormais e/ou que possam comprometer a execução 

do objeto; 

g) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da 

Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 

execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, 

aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre 

outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e 

administrativa; 

h) Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e 

obedeçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na 

Política de Segurança da Informação do TRE/AL; 

i) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado 

ou ao andamento de atividades de suporte. 

 

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

3.1 Descrição do Objeto 
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O contrato, após assinado, deverá: 

a) Permitir a atualização imediata de versões do software diretamente do 

site do fabricante; 

b) Oferecer suporte para eventuais problemas encontrados no uso da 

ferramenta. 

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

3.2.1  A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e 

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

a) Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, 

responsável por representar os interesses do órgão no contexto da 

Contratação, pela aprovação da necessidade e, por fim, pela negociação 

das ações necessárias para que os objetivos sejam alcançados; 

b) 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; 

c) 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. 

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

a) A forma de entrega do software deve ser entregue por meio eletrônico 

e/ou CD/DVD diretamente à unidade demandante; 

b) A validade da licença será de um ano, devendo ser renovada 

anualmente a partir do encerramento da licença anterior; 

c) Deverão ser fornecidas as atualizações ocorridas no decorrer do 

contrato de licença sem custo adicional caso o setor demandante solicite; 

d) O pagamento será realizado, após emissão do aceite definitivo pela 

unidade técnica competente do TRE/AL; 

e) Os serviços deverão atender as especificações técnicas contidas 

neste Termo de Referência; 

f) Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer 

tempo, quanto aos documentos exigidos neste Termo de Referência. 
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3.2.3 Recebimento do Objeto: 

a) O(s) servidor(es) demandante(s) designado(s) pela Portaria Presidência 

393/2022 realizarão o recebimento provisório, que só será emitido se o 

objeto estiver de acordo com as especificações técnicas; 

b) Após a entrega, os serviços serão submetidos à avaliação e 

homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

c) A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação da adequação às 

especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento 

Definitivo. 

3.2.4  Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 

18, § 3º, III, a, 3): 

a) O envio da nota de empenho à licitante ganhadora será o instrumento 

formal de solicitação dos bens pertencentes ao escopo desta contratação. 

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

a) O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do 

Fornecedor, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 

40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as 

mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes 

requisitos: 

• Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à 

época da emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), 

acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando 

regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – 

CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do 

Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual 

e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

• Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 

Fornecedor. 

b) Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 

reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

3.3 Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11): 
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3.3.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, 

subsidiariamente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a 

Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa, às 

seguintes penalidades: 

a) Advertência: 

• A Contratada será notificada formalmente em 

caso de descumprimento de obrigação contratual e 

terá que apresentar as devidas justificativas em um 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 

da notificação; e 

• Caso não haja manifestação dentro desse prazo 

ou se entenda serem improcedentes as justificativas 

apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) Multa de: 

b.1) 0,5% por dia, sobre o valor constante da Nota 

de Empenho ou instrumento contratual, no caso de 

atraso injustificado na entrega do bem, limitada a 

incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

• No caso de atraso injustificado na entrega 

dos bens por prazo superior a 20 (vinte) dias 

corridos, com a aceitação pela Administração, 

será aplicada a multa de 10% sobre o valor da 

Nota de Empenho ou instrumento contratual; e 

• No caso de atraso injustificado na entrega 

do bem por prazo superior a 20 (vinte) dias 

corridos, com a não aceitação pela 

Administração, será aplicada a penalidade 

20% sobre o valor da Nota de Empenho ou 

instrumento contratual, no caso de inexecução 

total da obrigação, podendo haver, ainda, o 

cancelamento do instrumento de 

fornecimento; 

b.2) 10% sobre o valor constante da Nota de 

Empenho ou instrumento contratual, no caso de 
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inexecução parcial da obrigação assumida; 

b.3) 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou 

instrumento contratual, no caso de inexecução total 

da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento 

do instrumento de fornecimento. 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União e 

descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública. 

• As sanções previstas nos itens "1.1", "1.3" e "1.4" do item 1 

poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de 

multa; 

• O valor da multa, aplicada após o regular processo 

administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente 

devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

• Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá 

efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da 

instauração do regular procedimento administrativo. 

• Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for 

aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da 

intimação para o pagamento, a importância será descontada 

automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 

86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 

moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

• O período de atraso será contado em dias corridos. 

• No caso de aplicação de penalidade em que a contratada 

tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da 

União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para 

atualização do valor será o IPCA. 

• A data a ser utilizada como referência para a atualização do 

débito será a da publicação da decisão da aplicação da 

penalidade no diário eletrônico. 
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Daniela Arroxellas de Albuquerque 
Técnico Judiciário e Arquiteta - lotada na SMR 

Integrante Demandante (Portaria Presidência nº 
393/2022) 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário e Arquiteta 
(Requisitada TJ.AL) – lotada na 

SMR 

Sarah Veiga Calado 
Chefe da Seção de Soluções Corporativas 

Integrante Técnica (Portaria Presidência nº 
393/2022) 

Neilton Souza Silva Junior 
Chefe da Seção de Patrimônio 

Integrante Administrativo (Portaria Presidência nº 
393/2022) 

 

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

O software deverá possuir a capacidade de ser desinstalado e instalado 

novamente na mesma máquina ou mesmo em outro equipamento, de 

acordo com a necessidade do usuário. 

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação 

(Art. 18, § 3º, III, V) 

Esta contratação não contém modelos de documentos. 

 

Maceió, 25 de novembro de 2022. 
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ANEXO II 

 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

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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CHAMBERLAIN NUNES,6,55;PR1597,GABRIELA DINIZ RODRIGUES,8,70;PR2440,GABRIELA
SILVA BERNARDES,7,30;PR0042,GABRIELLA DO CARMO PANTOJA
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COSTA CERQUEIRA,6,25;PR0223,GLENDA FERNANDES RIBEIRO NUNES FREIRE
FARDO,7,05;PR0859,GUILHERME DIEGO RODRIGUES LEAL,6,75;SC0152,GUILHERME
FAGGION SPONHOLZ,7,25;PR2352,GUILHERME GOMES OLIVEIRA,8,00;PR1475,GUILHERME
HENRIQUE MALTAURO MOLINA CAMPOS,6,95;PR1923,GUILHERME MARCOS
KUHN,7,10;SC0509,GUILHERME MEDEIROS E SILVA,8,00;PR0190,GUILHERME MEYER
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BATISTA,8,00;PR0888,IGOR DE LAZARI BARBOSA CARNEIRO,7,90;PR0553,IGOR J O R DÃO
ALVES,7,35;PR0414,IGOR SOUZA PASSAMANI,6,85;PR1456,ISABELLA PEREIRA DE
SOUZA,6,35;PR2071,ISABELLA PIRES DE ALMEIDA,6,30;SC0454,ISRAEL ALMEIDA DA
SILVA,6,08;SC0633,IURY MENDES DA SILVA,8,00;PR3120,IVAN MARREIROS DA COSTA
FILHO,6,25;RS0558,IVANISE NUNES PEREIRA,8,80;PR0906,JACQUELINE BERNARDI
BENATTO,7,35;RS0692,JERÔNIMO DE CASTILHOS TOIGO,8,80;PR0916,JESSICA
BOMS,6,15;PR0918,JÉSSICA FRANCISQUINI LADEIRA,6,05;RS0772,JOÃO BATISTA NUNES
CORRÊA,6,10;RS0040,JOÃO GILBERTO ENGELMANN,7,40;RS0583,JOÃO PAULO LYRA LOBO
DE AZEVEDO,8,10;RS0226,JOÃO PEDRO BECKER SANTOS,7,05;RS0113,JOÃO PEDRO
GOMES MACHADO,6,93;PR1947,JOÃO PEDRO SARMENTO DIAS
TURÍBIO,6,10;PR0069,JOÃO RÔMULO DA SILVA BRANDÃO,7,15;PR0054,JOÃO VITOR
SALVADOR DE SOUZA MOUTINHO,7,05;PR1733,JOELTON AMARAL DO
CARMO,6,55;RS0683,JOSÉ MARCOS FALCÃO DE MELO,7,53;PR2197,JUAREZ FERREIRA DA
SILVA,7,70;RS0592,JULIANA GRANDO MACHADO,7,45;SC0570,JULIANO ANTONIO
VIEIRA,8,40;PR0093,JULIANO MARTINS ECCO,6,95;SC0307,JULIANO PEDROSO
PEREIRA,6,10;PR0489,JÚLIO CÉSAR SOUZA DOS SANTOS,7,35;PR1639,KAREN BOR G ES
COSTA,7,45;PR0966,KAROLIN GUESSER,8,50;PR2449,KLAUS HERBERT VINGRA
SCHMAEDECKE,6,65;PR1731,LAILA ANTONIA OLINDA DE MAGALHÃES NASCIMENTO
SANTOS,6,90;PR0172,LARISSA GOSLING RIBEIRO DODD,6,65;PR1486,LARISSA VENÂNCIO
CALIL,7,50;PR1420,LEANDRO BACICH SCARABEL SOARES,9,30;PR2538,LEANDRO TOTINO
SOARES,6,00;PR2427,LEONARDO DE SOUZA SANTOS,8,45;RS0690,LEONARDO ROCHA
LIPPERT,8,10;PR1593,LILIANE REGINA VIEIRA LUCAS DE CAMARGO
BARROS,6,10;RS0024,LINDOMAR DE SOUSA COQUEIRO JUNIOR,7,75;RS0516,LORENA
SALES ARAUJO,7,45;PR1017,LUANA CASTRO DA SILVA,6,85;SC0458,LUANA VELOSO
GONÇALVES GODINHO,8,53;SC0153,LUCAS DUTRA DADALTO,8,60;PR0087,LUCAS
FERREIRA SOARES DE BRITO,6,30;PR2223,LUCAS HARTMANN SILVA,6,95;RS0088, LU C A S
RODRIGUES DE SOUZA,6,80;PR0168,LUÍS EDUARDO LOPES SILVA,7,60;PR1879,LUIS
GUILHERME NOGUEIRA FREIRE CARNEIRO,7,90;PR3009,LUIS ROBERTO
COSTA,6,90;PR1044,MAIARA LEITE CARDOSO KRAVCHYCHYN,6,65;PR3032,MAICON
NATAN VOLPI,7,45;RS0947,MARCELO BALICKI,6,75;PR1458,MARCELO CHELI DE
LIMA,7,60;PR0173,MARCELO FIDALGO NEVES,8,40;RS1251,MARCIO DA SILVA
CANOSA,6,45;PR1056,MARCIO FABRICIO DE ALMEIDA JUNIOR,7,20;PR2305,MARCO
ANTONIO GIACOVONE FILGUEIRAS,9,90;SC0706,MARIA EUGÊNIA MACIEL
CAMPOS,6,20;RS0019,MARIA FERNANDA RIBEIRO LIMA SALLES,6,60;SC0180,MARIANA
REZENDE GUIMARÃES,8,30;PR1351,MARIANA TAMMENHAIN,6,15;SC0335,MARIANNA
POERSCHKE VILAR,7,78;RS0028,MARINA VER GOLTZ,7,00;PR0411,MATHEUS EURI CO
BORGES CARNEIRO,8,05;RS0447,MATHEUS VARONI SOPER,8,30;PR1089,MAYA
KAIRIYAMA,7,13;RS0202,MICAEL MÜLLER ISERHARDT,7,00;SC0090,MICHEL
KLEINSCHMIDT,7,00;RS0004,MIRELA MACHADO SALVI,7,95;RS0873,NATALIA
STRZYKALSKI,7,50;PR0100,NATASHA MARYENE GUAGNINI INÁCIO,6,05;PR1772, N AT A S H A
REIS DE CARVALHO CARDOSO,7,25;SC0654,NEYMENSON ARÃ DOS
SANTOS,7,05;SC0427,OCINO BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR,7,25;PR0070,ORLANDO
AMARAL PINTO,6,05;PR1120,OTHON RAPHAEL SACKS BURAK,6,75;RS0918,PABLO KIPPER
AGUILAR,7,25;PR0271,PAMELLA PINHEIRO DE OLIVEIRA GOMES,9,20;PR1825,PAU LO
HENRIQUE ALVES DE ANDRADE,6,20;PR0254,PAULO HENRIQUE CLEMENTE DE SOUZA
FERREIRA,6,15;RS0204,PEDRO AFONSO ARENHARDT EIDT,6,30;PR1997,PEDRO ARTHUR
LIVINGSTONE VINNICOMBE OTERO,6,65;PR1554,PEDRO HENRIQUE DO
AMARAL,6,05;PR0072,PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA ALVES,7,45;PR0053,PHILIPPE JEUNON
GOMES DA CUNHA,7,05;RS0511,PIETRO DE BRIDA MIGLIAVACCA,7,13;PR0068,PRISCILA
APARECIDA GONÇALVES SILVA,7,15;PR1144,PRISCILLA MIWA
KUMODE,6,60;RS0211,RAFAEL FOLADOR,8,35;PR2331,RAFAEL SILVA
SPIRLANDELLI,6,55;PR0261,RAFAELA NEIVA FERNANDES,7,50;RS0036,RAMONA ANCHIETA
MENDEL,7,50;PR1403,RANDER FERREIRA BELING,6,15;PR0432,RAQUEL ALICE ZILLI
CAVALCANTE,8,10;PR1875,RENATA MARQUES OSBORNE DA COSTA,7,75;PR2226,RE N AT A
TORRES DE ABREU,6,95;PR1785,RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR,7,35;PR1465,R E N AT O
IVAN FILHO,6,70;RS0474,RENATO MOURA DUETI SILVA,6,45;PR2386,RICARDO ACHUTTI
POERNER,6,75;RS0675,RICARDO VILAR DUGACSEK,6,15;PR0167,RICCARDO SPENGLER
HIDALGO SILVA,9,60;PR2621,RICHARD WAGNER FREIRE DOS
SANTOS,7,55;SC0021,ROBERIO MONTEIRO DE SOUZA,6,70;PR1184,ROBERTO DEL CO N T E
VIECELLI,8,20;RS0679,ROBERTO GIORDANI BRUNELLI,7,45;PR2013,ROBERTO P AT E L L A
JÚNIOR,6,55;PR1982,RODOLFO GALHARDO QUEIROZ DE SOUZA,8,10;SC0372,RODO L FO
MOTTA DA SILVA SILVEIRA,6,35;SC0373,RODRIGO CORDEIRO,6,35;RS1283,RODRIGO
CURVELO DA SILVA SIQUEIRA,6,20;PR1842,RODRIGO SILVA DOS
SANTOS,6,65;SC0999,ROGER RASADOR OLIVEIRA,7,25;RS0176,RUHAN FERREIRA DA
SILVA,7,05;RS0986,SAMUEL BERTHOLD DIENSTMANN,7,45;SC0385,SELITO
BASCHIROTTO,6,72;PR1207,SERGIO LOPES CAVALCANTE DE OLIVEIRA,7,15;RS00 5 1 , S I LV I A
AMANDA BARBOZA BUENO DE SALES,7,40;PR2328,SIMONE NOJIECOSKI DOS
SANTOS,6,20;PR1938,SOPHIA BOMFIM DE CARVALHO,7,75;PR0081,SYLVIO PÉLICO PORTO
NETO,7,10;RS0545,TÁBATA SHIALMEY WANG,8,10;PR1786,TAINÁ MARIA LEONARDO DE
OLIVEIRA,8,35;SC0395,THALES SOARES COSTA,7,35;SC0575,THARLES DE MOURA
PINHEIRO,6,45;PR1895,THAYANE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE,7,30;PR2351,THI AG O
NACFUR MACEDO,7,20;RS0021,THIAGO NOTARI BERTONCELLO,7,15;RS0741,THIAG O
ROSA ALVAREZ,8,60;RS0601,TIAGO BRUNO BRUCH,7,70;PR2580,TIAGO FRAGA
NOGUEIRA,7,00;PR2637,UIRINTON CORREIA SILVA,6,85;PR2999,VALDENIZIA DE SANTANA
MENEZES,6,00;RS0500,VANDERLEY JOSE BOLFE,6,15;SC0079,VICTOR DE ALMEIDA
SILVEIRA,7,25;SC0401,VICTOR MACHADO SCHMITT,8,10;PR2881,VINICIUS ALM E I DA
BERTAIA,8,80;PR1565,VINICIUS DALAZOANA,7,80;PR1922,VINÍCIUS MURARI
BORGES,6,95;RS0553,VITOR BURGARELLI CAMPOS MELO,8,45;SC0568,VITOR HENRIQUE
FERNANDEZ,8,00;SC0496,WALLERSON NOGUEIRA PENA,7,00;PR1959,WISTON SOUSA
DIAS,6,20;PR1269,WYKTOR LUCAS MEIRA,7,15;SC0586,YASMIN
DUARTE,9,20;PR1271,YASMMIN ANDRESSA SIMIONI CAVALARI,8,00.

JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Quarto ao Contrato nº 39/2017. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: Cirion Technologies do Brasil Ltda. OBJETO: Atualização do valor contratado
em decorrência da vigência da Lei Complementar nº 194/2022, que prevê a redução da
alíquota de ICMS incidente sobre a operação. Desta forma, a Cláusula VI - DO PREÇO, passa
a vigorar com a seguinte redação: "Pelo objeto do presente contrato, o CONTRAT A N T E
pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ 9.434,24 (nove mil quatrocentos e trinta e
quatro reais e vinte e quatro centavos)." Esta alteração tem efeitos a partir de 23.06.2022,
data da vigência da lei. O objeto do contrato é a prestação de serviços de acesso dedicado
à Internet. PA: 0011270-35.2017. ASSINATURA: Lúcia Barrinuevo, Diretora-Geral, em
exercício, em 10/02/2023.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 59/2022. Contratante: TRF5ªR. Contratada: R.R.F.
GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ nº 33.318.780/0001-71. Objeto: Promover
acréscimo ao Contrato nº 59/2022, nos limites do art. 65, I, "b" e §1º da Lei nº 8.666/1993.
Recursos Orçamentários: Valor: R$ 514.668,75 (quinhentos e quatorze mil, seiscentos e
sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). PTRES- 168455, ED- 339033.01 E
339033.02. PAV n°0007391-10.2022.4.05.7000-TRF5ªR. Vigência: A partir de sua assinatura.
Assinatura: 08/02/2023. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria
Administrativa-TRF5ªR., e Carlos Felipe Tolentino Guimarães representante da Contratada.

Espécie: 8° Termo Aditivo ao Contrato n° 21/2017. Contratante: TRF5ªR. Contratada:
CLIMOAR CLIMATIZAÇÃO LTDA CNPJ nº 04.634.004/0001-82. Objeto: Promover a supressão
do Contrato nº 21/2017, decorrente de alteração quantitativa, por acordo entre as partes,
com fundamento no art. 65, II Lei nº 8.666/1993. Recursos Orçamentários: Valor: R$
721.553,28 (setecentos e vinte e um mil, quinhentos e cinqüenta e três reais e vinte e oito
centavos). PAV-0000526-34.2023.4.05.7000-TRF5ªRegião. Assinatura: 09/02/2023. Assinam:
Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªR., e Paulo Dias de Melo
Junior representante da Contratada

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 009/2023. CONTRATANTE: União, por meio do Tribunal Regional da 6ª
Região. CONTRATADA: TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. CNPJ 00.604.122/0001-
97. OBJETO: serviços de gestão de frota de veículos para aquisição de combustíveis (incluso
abastecimento de gerador), para uso dos veículos oficiais do TRF6 e da Justiça Federal da
6ª Região com utilização de sistema informatizado e integrado, via internet ou pagamento
com cartão microprocessado com chip, em estabelecimentos credenciados pela Contratada
ou em rede própria, em todo o território nacional. Valor estimado: R$96.020,40. VIGÊNCIA:
180 dias a partir de 07/02/2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho
Julgamento de Causas na Justiça Federal-Na 6ª Região da Justiça Federal (PTRES 205444 -

TRF6), natureza de despesa: 339030-01. BASE LEGAL: Processo eletrônico nº 0000354-
72.2023.4.06.8000 e Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: em 07/02/2023, pelo Diretor-
Geral, Dr. Edmundo Veras dos Santos Filho, pela Contratante; e pelo Sr. Vitor Flores de
Deus, pela Contratada, ambos por meio digital.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023 - UASG 70011

Nº Processo: 0006851-82.2022. Objeto: Aquisição de licenças anuais do
software Autocad LT2023, conforme especificações descritas no Anexo I do edital. . Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 14/02/2023 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00004-
2023. Entrega das Propostas: a partir de 14/02/2023 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/03/2023 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 13/02/2023) 70011-00001-2022NE000022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato 005/2023, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa F A FERRARI DE SOUZA. VALOR TOTAL: R$ 37.000,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, II, da Lei 14.133/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
3.3.3.90.39.05; Ação 02.122.0570.20GP.0029. Processo SEI: 0000627-13.2023.6.05.8000.
VIGÊNCIA: da assinatura até 31 de dezembro de 2023. ASSINATURA: 13/02/2023.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e a Sra. Fabrícia Aparecida Ferrari
de Souza, pela Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2023 - UASG 70013

Nº Processo: 0012966-28.2022. Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação com
práticas ágeis, por meio da alocação de postos de serviço na modalidade de trabalho
remoto, podendo envolver o emprego de recursos de inteligência artificial, de automação
robótica de processos e de tratamento de dados para uso em soluções de "Business
Intelligence". Total de Itens Licitados: 1. Edital: 14/02/2023 das 08h00 às 17h59. Endereço:
1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00005-2023. Entrega das Propostas: a partir
de 14/02/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/03/2023
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no
Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem como no site do
Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por
meio do telefone (71) 3373-7084 .

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

(SIASGnet - 13/02/2023) 70013-00001-2023NE000001
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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 fevereiro de 2023.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 14/02/2023, 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
1246294 e o código CRC AA45B73A.

0006851-82.2022.6.02.8000 1246294v1
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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 14/02/2023, às 14:15, 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
1246304 e o código CRC AED3BA71.

0006851-82.2022.6.02.8000 1246304v2
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De: "Andrea de Albuquerque César" <andreacesar@tre-al.jus.br> 

Para:
"pregoeiro Mailing List" <pregoeiro@tre-al.jus.br>, "Weber Bezerra
Cavalcanti" <webercavalcanti@tre-al.jus.br>, "João Hermínio de
Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>, "Sergio Vilela Menegaz Lima"
<sergiolima@tre-al.jus.br>

Data: 24/02/2023 08:05 AM

Assunto: Fwd: [slc] Questionamento - PREGÃO ELETRÔNICO 4/2023 - TRE-
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - UASG: 70011 {01}

 
 
 
From: Priscila - TotalCAD <governo@totalcad.com.br>
To: Andréa de Albuquerque César <andreacesar@tre-al.jus.br>
Date: Fri, 17 Feb 2023 09:05:17 -0300
Subject: [slc] Questionamento - PREGÃO ELETRÔNICO 4/2023 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - UASG: 70011
{01}

Prezado Sr. Pregoeiro

A empresa TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA, vem respeitosamente, requerer esclarecimentos do PREGÃO
ELETRÔNICO 4/2023 -  TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - UASG: 70011
   
ESCLARECIMENTO:

No que tange o Anexo 01 em especificações técnicas do presente edital.

Solicito esclarecer se o certame é exclusivo para o software AUTOCAD ou poderão participar empresas com produtos
similares ao software solicitado? 

1 -  A TOTALCAD é revendedora autorizada do software ZWCAD, que é um produto similar e concorrente do software
AUTOCAD. Desde já fica disponibilizado para avaliação o ZWCAD PRO 2023, para que seja feita uma avaliação do
software, inclusive com relação a sua compatibilidade e produtividade imediata do mesmo. Segue os links, abaixo:

ZWCAD 2023 WIN 32 BITS – INGLÊS
https://downloads.totalcad.com.br/zwcad_32/ZWCAD_2022_ENU_Win_32bit.exe

ZWCAD 2023 WIN 64 BITS – INGLÊS
https://downloads.totalcad.com.br/zwcad_64/ZWCAD_2022_ENU_Win_64bit.exe

ZWCAD 2023 WIN 32 BITS – PORTUGUÊS
https://downloads.totalcad.com.br/zwcad_32/ZWCAD_2022_PTB_Win_32bit.exe

ZWCAD 2023 WIN 64 BITS – PORTUGUÊS
https://downloads.totalcad.com.br/zwcad_64/ZWCAD_2022_PTB_Win_64bit.exe
 2 - Que a legalidade do presente edital está condicionada à abertura da participação também àquelas empresas que
comercializem softwares similares ao AUTOCAD, assim entendido como aqueles softwares capazes de atender a
demanda do órgão ou entidade licitante por possuírem recursos tecnológicos similares ao software AutoCAD, de
modo que o princípio da isonomia reste devidamente atendido, garantindo-se assim a escolha da proposta mais
vantajosa ao erário público.

3 - Uma vez que é cotado um software específico e que considerando que há softwares com as mesmas funções do
produto cotado, semelhantes no mercado com mesmas funções, e à recomendação do Acórdão 2.300/2007 - TCU-
PLENÁRIO, orienta que poderá ser cotado equipamento de padrão de desempenho e qualidade similares /
equivalentes aos descritos, desde que seja compatível com o descrito, e ainda, que seja um sistema com todos os
itens que o integram compatíveis entre si, e que sejam padronizados, tanto na montagem quanto na utilização. "
Desta forma entendemos que ao ofertarmos o software ZWCAD atenderemos plenamente o edital. Está correto o
nosso entendimento? 

3 - Que não apresenta justificativa técnica suficientemente clara, para que seja impedido a concorrência no certame.
Esclarecendo ainda que o ZWCAD é totalmente compatível com arquivos do AutoCAD e possui DWG nativo, ou
seja salva e edita arquivos DWG sem necessidade de conversão, possui comandos iguais aos do AutoCAD
facilitando o uso por parte dos usuários finais do software. Vale ressaltar ainda que ZWCAD é comercializado em
mais de 180 países, com 360.000 usuários e amplamente difundido como uma excelente solução em plataforma CAD,
sendo utilizados em larga escala por empresas de grande porte (Odebrecht, Ericson, Honda, etc...), Orgãos Públicos
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(Prefeitura Municipal de Piracicaba, Prefeitura Porto Alegre, Conder, EMBRAER,  registro de preços no CODEVASF
etc... ) e Instituições de Ensino (SENAI, ETECs, UNICAMP, USP, etc...) por todo o país, gerando grande economia
para estas empresa já que o ZWCAD tem custo percentual menor do que o AutoCAD.

4 - Que dispõe o art. 9º do Decreto Federal 5.450/05:

                "Art.9º. Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o
                seguinte:
                I - elaboração de termo de referência pelo orgão requisitante, com indicação do
                objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 
                irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustem a competição ou sua realização (g.n). 

5 – A INSERÇÃO DO SOFTWARE  ZWCAD PELO ORGÃO PÚBLICO,  NÃO ACARETARÁ QUALQUER CUSTO
ADICIONAL, POIS  O SOFTWARE É DE IMEDIATO ABSORVIDO PELOS USUÁRIOS QUE JÁ UTILIZAM O
AUTODCAD SEM A NECESSIDADE DE TREINAMENTO.    

  Segue em anexo o catálogo digital que contém todas as informações do software ZWCAD no "Clique Aqui", confira
as especificações técnicas, depoimentos, certidões ABES, Declaração do Fabricante declarando a TotalCAD como
distribuidora Oficial e exclusiva e entre outros documentos que auxiliarão na decisão.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Obrigada.    
Atenciosamente,

                                            
Priscila Santos
Gerente de Contas Públicas
Tel: (11) 4878-6500
WhatsApp: (11) 97673-2181
governo@totalcad.com.br
totalcad.com.br | blog.totalcad.com.br

 
. 

[2] Arquivo: Catalogo-Parceiros-2023-
ZWCAD.pdf

Tamanho:
2313k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Linha de software
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Juliana Stark
Arquiteta e Urbanista, CEO Escola Desenhar,  sócia do Stark Studio 
e professora na UNA.

"Sempre falo para os meus alunos da importância de um bom 
currículo e principalmente de um portfólio. Arquitetos e desig-
ners precisam mostrar trabalhos. É assim que conseguimos 
clientes e empregos. Sabe aquele trabalho de faculdade 
bacana? Então! É assim mesmo que a gente começa. Faça bem 
feito, com vontade, dedicação e coloque no seu portfólio. É no 
portfólio que você mostra tudo que domina: softwares, detalha-
mento, executivo, escrita, apresentação, composição…”

Alan Vargas
Engenheiro Civil, Empreendedor e Influencer

“Conheci o ZWCAD através das redes sociais, onde atuo com 
frequência. Foi aí que percebi os benefícios que essa ferramenta 
poderia trazer ao nosso dia-a-dia. Me chamou muito atenção a 
leveza do software ao trabalhar com projetos complexos e 
também as ferramentas inovadoras contidas nele.

A rapidez do software nos proporcionou aumento de produti-
vidade imediata.

Essa ferramenta fez com que ganhássemos muito tempo e 
dinheiro nessas etapas.”

Marcelo e Felipe Porfiro - Hub Prática Criativa
Graduados em Arquitetura e Urbanismo PUCRS, Mestres em 
Arquitetura e Urbanismo Uniritter/Mackenzie e Sócios Cofunda-
dores da empresa Hub Prática Criativa que é uma plataforma de 
cursos para arquitetura

"Através das volumetrias do modelos 3D e dos processos de 
renderização, conseguimos estudar as melhores relações proje-
tuais e de materialidades dos projetos arquitetônicos. São fer-
ramentas que estão aí para nos ajudar e é muito importante 
termos conhecimento disso para conseguirmos entregar os 
melhores resultados para as pessoas que irão ler os nossos 
projetos.”

Roberto Krieger
Especialista em engenharia de Segurança do Trabalho e em 
Engenharia Clínica sobre soluções BIM

"Adquirir um programa BIM foi motivado pela necessidade de 
evoluir e atender uma tendência irreversível das atividades de 
arquitetura e engenharia. Há algum tempo pensava em 
começar a aprender essa tecnologia, mas sempre esbarrava 
em barreiras do tipo: “Como vou aprender a usar esse pro-
grama?” “Um software BIM, o mais conhecido e difundido, 
tinha preços incompatíveis com a minha atividade e necessi-
dade profissional!” Até o dia que conheci o Archline, através 
de um Webinar, mostrando a versão LT (que atende às minhas 
necessidades).
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Feito com

Fundada no ano de 2001, a TotalCAD é especializada na
comercialização de softwares para projetos, sempre com
soluções de baixo custo e alto desempenho que atendem
ao mercado de arquitetura, engenharia, construções e
projetos industriais.

No decorrer dos anos, a TotalCAD ampliou sua
abrangência de atuação oferecendo serviço com uma
sólida estrutura voltada para treinamentos (presenciais e
online), palestras, certificação em CAD, desenvolvimento
de aplicativos, cursos patrocinados, road shows, etc.

Com uma base de mais de 20.000 usuários no Brasil, a
totalCAD é distribuidora exclusiva de algumas das marcas
mais conceituadas em soluções para projetos.
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A totalCAD é especialista no sucesso do cliente. Está a 20 anos no mercado, 
com uma das melhores estruturas de atendimento do Brasil.

1- Atendimento Humanizado: Todo o processo de compra e pós venda é feito 
pessoalmente. Depois que o cliente compra uma licença conosco ele pode 
contar com nosso departamento de pós venda. Uma equipe treinada para 
fornecer ao cliente as informações que ele precisar: informações sobre suas 
licenças, upgrades, renovações, novidades e muito mais. Um Consultor atende 
uma carteira fixa de clientes, o que possibilita maior intimidade com relação as 
necessidades dos clientes, sem robôs, sem atendimentos automáticos: total-
mente humanizado.

2- Suporte Técnico: Temos também o melhor Dpto de Suporte técnico do 
Brasil, com especialistas disponíveis para atender os clientes em horário comer-
cial. Nosso suporte funciona a base de chamados via e-mail, tendo assim um 
maior controle e uma melhor qualidade nos atendimentos. Temos um atendi-
mento super rápido e eficaz. O cliente recebe o 1º retorno em até 1 hora da aber-
tura do chamado e as resoluções, após o chamado aberto, podem ser via telefo-
ne, e-mail, Skype ou até mesmo acesso remoto. Nenhuma outra empresa 
possui um retorno de suporte tão rápido e efetivo como o nosso.

3- Programa de Customer Success: visando sempre o sucesso do cliente. Com 
postagens informativas no blog, webinars, sempre visando novidades dos siste-
mas e pequenos treinamentos e materiais que podem ser desenvolvidos para 
questões específicas das quais os clientes precisem. Além dos cursos oferecidos 
que possuem o melhor custo benefício.
 Fazer negócio conosco é mais do que uma simples compra. É ter acesso a todo 
um pacote de benefícios, sabendo que vamos sempre auxiliar o cliente a agre-
gar mais conhecimento e aumentar seu desempenho junto à ferramenta.
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Alterna�va CAD para Projetos em 2D/3D! ZWCAD é a 
principal alterna�va para usuários de CAD 2D/3D. Além
de contar com a maioria dos comandos e recursos do 
tradicional AutoCAD®. Compa�vel com todas as 
versões de arquivos com formatos DWG.

Baixe, use e avalie a alterna�va CAD mais
econômica para criação de projetos.

150%
Mais rápido

Compatibilidade
.DWG

Muito 
mais leve

Smart
Voice
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- Atestado de Capacidade Técnica- Serviços Hospitalares

        Saiba mais sobre o atestado clicando aqui

- Atestado de Capacidade Técnica- Prefeitura Paranaguá

        Saiba mais clicando aqui

- Atestado de Capacidade Técnica- Secretaria da Bahia

        Saiba mais clicando aqui

- Certidão de Exclusividade ABES

         ABES Certifica para todos os fins clicando aqui

- Certidão de Exclusividade ABES- Manifesto

        Saiba mais sobre o manifesto clicando aqui

- Declaração do Fabricante

        Saiba mais sobre exclusividades clicando aqui

- Descrição Curso ZWCAD Básico

        Veja descrição das vídeo aulas clicando aqui

Tudo que você precisa saber
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- Especificaçõe Técnicas ZWCAD PRO 2023

       Saiba as especificações técnicas clicando aqui

- Especificaçõe Técnicas ZWCAD STD 2023

       Saiba as especificações técnicas clicando aqui

- Mono X Rede

        Diferenciais de licenciamento clicando aqui

- Novidades ZWCAD 2023

        Saiba as novidades da versão clicando aqui

- Requisitos mínimos de sistema Mono

        Saiba mais clicando aqui clicando aqui

- Requisitos mínimos de sistema Network

        Saiba mais clicando aqui clicando aqui

Tudo que você precisa saber

- Inexigibilidade

        Saiba mais clicando aqui

clicando aqui

- Acesse aqui o nosso canal no YouTube e confira nosso conteúdo

clicando aqui

clicando aqui

Saiba mais clicando aqui
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Avalie grátis ZWCAD por 30 dias e aproveite 

curso gratuito de CAD!

para acessar esse benefícioCLIQUE AQUI

Benefício Exclusivo para Contas GovernamentaisEFICIENTE. INTEGRADO. INTUITIVO.

Benefícios exclusivos para Contas Governamentais 

Explore os limites 
da velocidade CAD
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A totalCAD possui um avançado sistema de 
acompanhamento de chamados com a finalidade
de oferecer aos nossos clientes um suporte técnico 
de alta qualidade.

Acompanhamento do 
chamado em tempo real

Chat Online Acesso Remoto Auxílio na u�lização e
instalação dos programas

Priscila Santos
Gerente de Contas Públicas
(11) 4878-6500 | (11) 97673-2181
governo@totalcad.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de fevereiro de 2023.
Senhor Chefe da SMR,
 
A empresa Totalcad Comércio e Serviços em

Informática Ltda., solicita os esclarecimentos contidos no
evento 1250205, referentes ao Edital do Pregão Eletrônico n.º
04/2023 (1245481).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 24/02/2023, às 08:23, 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
1250214 e o código CRC A8E9EE1F.

0006851-82.2022.6.02.8000 1250214v1
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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 fevereiro de 2023.
Ao núcleo de arquitetura.
 
Senhoras arquitetas,
 
Remeto estes autos às Vossas Senhorias, para

prestarem os esclarecimentos requeridos no evento SEI nº
1250214.

 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 24/02/2023, às 09:04, 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
1250294 e o código CRC 90752D80.

0006851-82.2022.6.02.8000 1250294v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 921 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Pregoeiro,
 
Em resposta ao que convoca esclarecimento o

senhor Chefe da SMR, replicado pelo setorial (1250214)
acerca dos questionamentos pela empresa TOTALCAD acerca
do software ZWCAD elenco:

1. É indispensável a utilização do softaware
AutoCAD em compatibilidade aos já existentes neste setorial
com total domínio de sua utilização;

2. A utilização deste, torna-se prático e corriqueiro
aos servidores usuários como aos arquivos externos de
empresas locais em compatibilização;

3. Inexistindo conhecimento de usuários e
representação no mercado local  do produto ofertado, bem
como a confiabilidade da estabilidade do sistema,
impossibilitanto cobertura de assistência e suporte
técnico imediato;

4. O ZWCAD não possui versão multilíngue onde o
AutoCAD possui inúmeros livros em português disponíveis em
qualquer livraria técnica. 

Em pesquisa ao Acórdão 2.300/2007-TCU-Plenário,
supracitado em item 3. do evento (1250205), esclareço que o
que dita os termos contidos no Termo de Referência solicita
o software AutoCAD principalmente pela compatibilização aos
arquivos existentes nesta SMR além de que há diversos
fornecedores do software AutoCAD no mercado local sem a
necessidade de lapso temporal de assistência técnica e
total domínio dificultando a utilização de um novo produto,
ainda desconhecido, onde a empresa Totalcad justifica
utilização apenas para o sul do país.  

Além do mais, a Autodesk detém a patente original
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do formato nativo DWG, de modo que o software reconhece
quando o produto não é original com inconsistência,
incompatibilidade sujeito a troca de arquivos entre as
unidades.

Entende-se que, com isso, garante a legalidade do
presente edital onde amplia a participação de empresas que
comercializem softaware similares ao AUTOCAD, de modo que
atende ao princípio da isonomia, sem chance de frustração do
certame licitatório. 

Portanto,  para garantir a aquisição de um produto
original, compatível aos já existentes, com ampla
concorrência no mercado local com oportunidades de escolha
da melhor e mais segura proposta com vantajosidade de custo
benefício para o erário público, sugiro desconsiderar a oferta
da empresa concorrente TOTALCAD.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 24/02/2023, às 12:16, 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
1250536 e o código CRC 9878E00E.

0006851-82.2022.6.02.8000 1250536v17
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Esclarecimento 24/02/2023 12:40:12
 
A empresa Totalcad Comércio e Serviços em Informática Ltda., solicita os seguintes esclarecimentos: ..."Prezado Sr.
Pregoeiro A empresa TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA, vem respeitosamente, requerer
esclarecimentos do PREGÃO ELETRÔNICO 4/2023 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - UASG: 70011
ESCLARECIMENTO: No que tange o Anexo 01 em especificações técnicas do presente edital. Solicito esclarecer se o certame
é exclusivo para o software AUTOCAD ou poderão participar empresas com produtos similares ao software solicitado? 1 - A
TOTALCAD é revendedora autorizada do software ZWCAD, que é um produto similar e concorrente do software AUTOCAD.
Desde já fica disponibilizado para avaliação o ZWCAD PRO 2023, para que seja feita uma avaliação do software, inclusive
com relação a sua compatibilidade e produtividade imediata do mesmo. Segue os links, abaixo: ZWCAD 2023 WIN 32 BITS
– INGLÊS https://downloads.totalcad.com.br/zwcad_32/ZWCAD_2022_ENU_Win_32bit.exe ZWCAD 2023 WIN 64 BITS –
INGLÊS https://downloads.totalcad.com.br/zwcad_64/ZWCAD_2022_ENU_Win_64bit.exe ZWCAD 2023 WIN 32 BITS –
PORTUGUÊS https://downloads.totalcad.com.br/zwcad_32/ZWCAD_2022_PTB_Win_32bit.exe ZWCAD 2023 WIN 64 BITS –
PORTUGUÊS https://downloads.totalcad.com.br/zwcad_64/ZWCAD_2022_PTB_Win_64bit.exe 2 - Que a legalidade do
presente edital está condicionada à abertura da participação também àquelas empresas que comercializem softwares
similares ao AUTOCAD, assim entendido como aqueles softwares capazes de atender a demanda do órgão ou entidade
licitante por possuírem recursos tecnológicos similares ao software AutoCAD, de modo que o princípio da isonomia reste
devidamente atendido, garantindo-se assim a escolha da proposta mais vantajosa ao erário público. 3 - Uma vez que é
cotado um software específico e que considerando que há softwares com as mesmas funções do produto cotado,
semelhantes no mercado com mesmas funções, e à recomendação do Acórdão 2.300/2007 - TCUPLENÁRIO, orienta que
poderá ser cotado equipamento de padrão de desempenho e qualidade similares / equivalentes aos descritos, desde que
seja compatível com o descrito, e ainda, que seja um sistema com todos os itens que o integram compatíveis entre si, e que
sejam padronizados, tanto na montagem quanto na utilização. " Desta forma entendemos que ao ofertarmos o software
ZWCAD atenderemos plenamente o edital. Está correto o nosso entendimento? 3 - Que não apresenta justificativa técnica
suficientemente clara, para que seja impedido a concorrência no certame. Esclarecendo ainda que o ZWCAD é totalmente
compatível com arquivos do AutoCAD e possui DWG nativo, ou seja salva e edita arquivos DWG sem necessidade de
conversão, possui comandos iguais aos do AutoCAD facilitando o uso por parte dos usuários finais do software. Vale
ressaltar ainda que ZWCAD é comercializado em mais de 180 países, com 360.000 usuários e amplamente difundido como
uma excelente solução em plataforma CAD, sendo utilizados em larga escala por empresas de grande porte (Odebrecht,
Ericson, Honda, etc...), Orgãos Públicos (Prefeitura Municipal de Piracicaba, Prefeitura Porto Alegre, Conder, EMBRAER,
registro de preços no CODEVASF etc... ) e Instituições de Ensino (SENAI, ETECs, UNICAMP, USP, etc...) por todo o país,
gerando grande economia para estas empresa já que o ZWCAD tem custo percentual menor do que o AutoCAD. 4 - Que
dispõe o art. 9º do Decreto Federal 5.450/05: "Art.9º. Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado
o seguinte: I - elaboração de termo de referência pelo orgão requisitante, com indicação do objeto de forma precisa,
suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustem a
competição ou sua realização (g.n). 5 – A INSERÇÃO DO SOFTWARE ZWCAD PELO ORGÃO PÚBLICO, NÃO ACARETARÁ
QUALQUER CUSTO ADICIONAL, POIS O SOFTWARE É DE IMEDIATO ABSORVIDO PELOS USUÁRIOS QUE JÁ UTILIZAM O
AUTODCAD SEM A NECESSIDADE DE TREINAMENTO. Segue em anexo o catálogo digital que contém todas as informações
do software ZWCAD no "Clique Aqui", confira as especificações técnicas, depoimentos, certidões ABES, Declaração do
Fabricante declarando a TotalCAD como distribuidora Oficial e exclusiva e entre outros documentos que auxiliarão na
decisão. ..."

Fechar
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Resposta 24/02/2023 12:40:12
 
Instada a manifestar-se, a unidade demandante efetuou a seguinte informação: ...´Em resposta ao que convoca
esclarecimento o senhor Chefe da SMR, replicado pelo setorial (1250214) acerca dos questionamentos pela empresa
TOTALCAD acerca do software ZWCAD elenco: 1. É indispensável a utilização do softaware AutoCAD em compatibilidade aos
já existentes neste setorial com total domínio de sua utilização; 2. A utilização deste, torna-se prático e corriqueiro aos
servidores usuários como aos arquivos externos de empresas locais em compatibilização; 3. Inexistindo conhecimento de
usuários e representação no mercado local do produto ofertado, bem como a confiabilidade da estabilidade do sistema,
impossibilitanto cobertura de assistência e suporte técnico imediato; 4. O ZWCAD não possui versão multilíngue onde o
AutoCAD possui inúmeros livros em português disponíveis em qualquer livraria técnica. Em pesquisa ao Acórdão
2.300/2007-TCU-Plenário, supracitado em item 3. do evento (1250205), esclareço que o que dita os termos contidos no
Termo de Referência solicita o software AutoCAD principalmente pela compatibilização aos arquivos existentes nesta SMR
além de que há diversos fornecedores do software AutoCAD no mercado local sem a necessidade de lapso temporal de
assistência técnica e total domínio dificultando a utilização de um novo produto, ainda desconhecido, onde a empresa
Totalcad justifica utilização apenas para o sul do país. Além do mais, a Autodesk detém a patente original do formato nativo
DWG, de modo que o software reconhece quando o produto não é original com inconsistência, incompatibilidade sujeito a
troca de arquivos entre as unidades. Entende-se que, com isso, garante a legalidade do presente edital onde amplia a
participação de empresas que comercializem softaware similares ao AUTOCAD, de modo que atende ao princípio da
isonomia, sem chance de frustração do certame licitatório. Portanto, para garantir a aquisição de um produto original,
compatível aos já existentes, com ampla concorrência no mercado local com oportunidades de escolha da melhor e mais
segura proposta com vantajosidade de custo benefício para o erário público, sugiro desconsiderar a oferta da empresa
concorrente TOTALCAD. ..."

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

DESPACHO

Maceió, 24 de fevereiro de 2023.
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 do esclarecimento requerido (1250749 e  1250750).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 24/02/2023, às 12:44, 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
1250754 e o código CRC 136F0D97.

0006851-82.2022.6.02.8000 1250754v1
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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 fevereiro de 2023.
À PREG,
Para continuidade do certame licitatório, após publicação no Portal
da Transparência, do pedido de esclarecimento I e da respectiva
resposta ao PE 04/2023.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 24/02/2023, às 13:56, 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
1250858 e o código CRC 661100EE.

0006851-82.2022.6.02.8000 1250858v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 237/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0001649-61.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI, Analista

Judiciário – Área Judiciária, JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO e SÉRGIO VILELA
MENEGAZ LIMA, Técnicos Judiciários - Área Administrativa, como pregoeiros do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas pelo período de 01 (um) ano.

§ 1º Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado
novo ato de designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os
presentes mandatos por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de
evitar a descontinuidade da realização dos pregões.

§ 2º Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada
a licitação ou mesmo para qualquer outro ato, os pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, a redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e
Patrimônio deste Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos pregoeiros, de forma alternada e
equitativa.

§ 4º Os pregoeiros poderão funcionar como membros da equipe de apoio.
Art. 2º O pregoeiro designado para conduzir a licitação, poderá solicitar,

justificativamente, ao titular da unidade de lotação respectiva, a indicação de servidor com conhecimento
técnico compatível com o objeto do certame, para ratificar a conformidade técnica do objeto licitado na
modalidade pregão eletrônico nos termos da legislação de regência.

Art. 3º Designar os servidores Carlos Antônio Vieira Costa e Luciana Wander de
Oliveira Melo, ambos Técnicos Judiciários, lotados na Secretaria de Administração, para atuarem como
membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º Fixar as seguintes determinações:
I - os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de banco de horas em períodos

simultâneos, desde que resguardada a permanência em efetivo exercício de, pelo menos, 01 (um) dos
pregoeiros designados no artigo 1º desta Portaria;

II - os membros da equipe de apoio deverão acordar entre si os períodos de férias ou
compensação de banco de horas, com o objetivo de evitar a ausência simultânea dos dois integrantes;

III - em decorrência do previsto no inciso I deste artigo, os afastamentos regulamentares
dos pregoeiros deverão ser comunicados à Seção de Licitações e Contratos com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;

IV - na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão o pregoeiro e mais
quantos membros da equipe de apoio sejam necessários, a critério do respectivo pregoeiro;

V - o pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros da equipe de apoio para a
realização de determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a
convocação e a data marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia
imediata do servidor no referido prazo.

À
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Art. 5º Às designações de que trata esta Portaria aplica-se o disposto no art. 8º, § 5º, da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 6º Salvo determinação em contrário da Presidência do TRE-AL, os trabalhos dos
pregoeiros e dos membros da equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Art. 7º Fica revogada a Portaria Presidência nº 121/2022.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

Maceió, 30 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 31/05/2022, 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 1077448 e o código
CRC DB731150.

0001649-61.2021.6.02.8000 1077448v7
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2 MARIAS HOTEL & CIA 
MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA 22728600287     
CNPJ: 45.322.752/0001-07 
Inscrição Estadual: 15.816.850-0 
Inscrição Municipal:52578  

Endereço: travessa coronel Antônio Galvão, n 430, bairro: centro, Porto de Moz-Pará, CEP: 68330-000,  
          93 98422-0744,          e-mail: crhescer.assessoria@hotmail.com  

PROPOSTA COMERCIAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 
PROCESSO Nº: 0006851-82.2022.6.02.8000 

 
Ao pregoeiro do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL 
 
Objeto: O presente Pregão tem por objeto a aquisição de licenças anuais do software Autocad LT2023, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital. 
 
Apresentamos a V.Sª,  por meio desta, respeitosamente nossa  Proposta de Preços. 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
NOME DE FANTASIA: 2 marias hotel & cia 
RAZÃO SOCIAL: maria de nazare duarte moreira 22728600287 
CNPJ:45.322.752/0001-07 
INSC. EST.: 15.816.850-0 
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO(   ) 
ENDEREÇO: travessa coronel antonio galvão n 430 
BAIRRO: centro CIDADE: porto de moz – Pará 
CEP: 68330-000 E-MAIL: crhescer.assessoria@hotmail.com 
TELEFONE: 93 98422-0744 FAX:xxxxxxxxxxxxxxx 
CONTATO DA LICITANTE: 93 98422-
0744 

TELEFONE: 93 98422-0744  

BANCO DA LICITANTE: Nubank CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 74415708-1 
Nº DA AGÊNCIA: 0001 
REPRESENTANTE LEGAL: maria de nazare duarte moreira 
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2 MARIAS HOTEL & CIA 
MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA 22728600287     
CNPJ: 45.322.752/0001-07 
Inscrição Estadual: 15.816.850-0 
Inscrição Municipal:52578  

Endereço: travessa coronel Antônio Galvão, n 430, bairro: centro, Porto de Moz-Pará, CEP: 68330-000,  
          93 98422-0744,          e-mail: crhescer.assessoria@hotmail.com  

PROPOSTA DE PREÇOS  

 
Item DESCRIMINAÇÃO DETALHADA DO OBJETO unidade Marca/fabrica

nte 
Quant. 

 
v. unitario v. total 

01 Aquisição de 4 (quatro) licenças anuais do 
software Autocad LT2023. 

Und  autocad  
 

Vitalícia  

4,00  

      
 
 VALOR GLOBAL PROPOSTO:
 

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações 
nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que 
possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas 
informações, erros ou omissões existentes nesta proposta. 

 
Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal. 
  
Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa.  
         
A EMPRESA: Maria de Nazaré Duarte Moreira 22728600287, inscrita no CNPJ(CGC)/MF sob nº 45.322.752/0001-07,  instalada na travessa coronel antonio galvão nª 
430, Bairro: centro, Cep: 68330-000, Porto de Moz-Pará, telefone 093 984220744, e endereço eletrônico  crhescer.assessoria@hotmail.com, neste ato representada por 
seu representante legal, Maria de Nazaré Duarte Moreira, brasileira, comerciante, inscrita no CPF: 227.286.002-87 e RG: 1429203 PC/PA, residente e domiciliada na 
travessa coronel antonio galvão nª 432, Bairro: centro, Cep: 68330-000, Porto de Moz-Pará, DECLARA QUE: 

 
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento é de 10(dez) dias úteis após assinatura da nota de empenho ou 
documento equivalente. 

R$ 1500,00 R$ 6000,00

R$ 6000,00

R$ 6000,00 (seis mil reais )
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2 MARIAS HOTEL & CIA 
MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA 22728600287     
CNPJ: 45.322.752/0001-07 
Inscrição Estadual: 15.816.850-0 
Inscrição Municipal:52578  

Endereço: travessa coronel Antônio Galvão, n 430, bairro: centro, Porto de Moz-Pará, CEP: 68330-000,  
          93 98422-0744,          e-mail: crhescer.assessoria@hotmail.com  

19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o 
recebimento da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue somente após a prestação dos serviços, devendo a 
contratada atender aos seguintes requisitos: a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da 
emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando 
regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade 
para com a Fazendas Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha 
concorrido o Fornecedor. 
 
09. Local de Entrega Deve ser realizada por meio eletrônico para o e-mail cscor@tre-al.jus.br 
 
9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento 
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 
contribuintes municipal e estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 
exercício. 

 
DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, estando em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 
DECLARA QUE: se responsabiliza pelo cumprimento de todos os prazos e condições de fornecimento previstas neste Edital e anexos, sobretudo conforme disposições e 
condições do Termo de Referência – ANEXO deste Edital, sob pena de sofrer a aplicação de sanções desta Administração na forma da Lei. 

 
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações 
nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que 
possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas 
informações, erros ou omissões existentes nesta proposta. 
 
Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.  
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MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA 22728600287     
CNPJ: 45.322.752/0001-07 
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          93 98422-0744,          e-mail: crhescer.assessoria@hotmail.com  

 
Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa.  
Declaramos, que ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, 
TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.  
 
Declaramos que se manterá durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
 
Declaro que desde já me comprometo a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração.  
 
Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 
 
Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos 
no edital. 
 
Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 
Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 
Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 
de setembro de 2009 da SLTI/MP. 
 
Declaro que não possuo, em minha 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. 
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MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA 22728600287     
CNPJ: 45.322.752/0001-07 
Inscrição Estadual: 15.816.850-0 
Inscrição Municipal:52578  

Endereço: travessa coronel Antônio Galvão, n 430, bairro: centro, Porto de Moz-Pará, CEP: 68330-000,  
          93 98422-0744,          e-mail: crhescer.assessoria@hotmail.com  

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
 
Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT. 

 
Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade 
com as exigências do instrumento convocatório. 
 
Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 
Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos. 42º ao 49º da referida Lei Complementar. 
 
Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 
 
Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019. 
 
Declaro que adquiri o Edital e seus respectivos Anexos tendo ciência de todas as informações e condições para o fornecimento do objeto. Declaro, ainda sob as penas 
da lei, que atendo a todos os requisitos de habilitação, bem como ME RESPONSABILIZO pelas transações efetuadas em meu nome, assumindo como firmes e 
verdadeiras as propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por meu representante. 
 
Declaro que cumpri a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendi às regras de acessibilidade 
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
 
Declaro que cumpri a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT. 
Declaro que atendi aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente. 
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MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA 22728600287     
CNPJ: 45.322.752/0001-07 
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Declaro sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, 
sócios, administradores e gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA  do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso 
XI, da Lei nº 13.707/18. 
 
Declaro, ainda, que os meus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantém qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DIRETA OU INDIRETA FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO PARÁ OU OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 
117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007. 
 
Declaro que não existem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; não ter recebido Suspensão Temporária ou Decl. 
de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL,SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de 
participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar 
com a Adm. Federal, Estadual e Municipal. 
 
Declaro, assumo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior as declarações aqui prestadas, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado, bem 
como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência contratual. 
 
 
 
 

Porto de Moz -Pará, 02 de março de 2023. 
 
 

_____________________________________________ 
Maria de Nazaré Duarte Moreira 

CNPJ(CGC)/MF sob nº 45.322.752/0001-07 
CPF: 227.286.002-87 
 RG: 1429203 PC/PA 

Proprietaria  
 
 

MARIA DE NAZARE DUARTE 
MOREIRA 
22728600287:45322752000107

Assinado de forma digital por MARIA 
DE NAZARE DUARTE MOREIRA 
22728600287:45322752000107 
Dados: 2023.03.02 10:03:07 -03'00'
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MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA 22728600287     
CNPJ: 45.322.752/0001-07 
Inscrição Estadual: 15.816.850-0 
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ANEXO II  
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO  

Dados da Empresa: 
Razão Social Maria de Nazaré Duarte Moreira 22728600287 
CNPJ 45.322.752/0001-07 
Endereço travessa coronel antonio galvão nª 430, Bairro: centro 
CEP 68330-000 
Fones:  093 984220744 
Fax Não temos 
E-mail crhescer.assessoria@hotmail.com 
Site internet Não temos 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome Maria de Nazaré Duarte Moreira 
Cargo Proprietaria 
Nacionalidade Brasileira  
Estado civil Viuva  
Profissão comerciante 
Endereço travessa coronel antonio galvão nª 430, Bairro: centro 
CEP 68330-000 
Fone 093 984220744 
Fax Não temos 
E-mail crhescer.assessoria@hotmail.com 
Cart. de Identidade 1429203 PC/PA 
Orgão Expedidor Policia civil  
CPF 227.286.002-87 
Dados Bancários da Empresa: 
Banco Nubank  
Agência 0001 
Conta 74415708-1 
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2 MARIAS HOTEL & CIA 
MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA 22728600287     
CNPJ: 45.322.752/0001-07 
Inscrição Estadual: 15.816.850-0 
Inscrição Municipal:52578  

Endereço: travessa coronel Antônio Galvão, n 430, bairro: centro, Porto de Moz-Pará, CEP: 68330-000,  
          93 98422-0744,          e-mail: crhescer.assessoria@hotmail.com  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome Maria de Nazaré Duarte Moreira 
Cargo Proprietaria 
Endereço travessa coronel antonio galvão nª 430, Bairro: centro 
CEP 68330-000 
Fone 093 984220744 
Fax Não temos 
E-mail crhescer.assessoria@hotmail.com 
 

 
Empresa optante pelo SIMPLES? (x) Sim ( ) Não 

 
 
 
 

Porto de Moz -Pará, 02 de março de 2023. 
 
 

_____________________________________________ 
Maria de Nazaré Duarte Moreira 

CNPJ(CGC)/MF sob nº 45.322.752/0001-07 
CPF: 227.286.002-87 
 RG: 1429203 PC/PA 

Proprietaria  
 
 
 
 
 
 
 

MARIA DE NAZARE DUARTE 
MOREIRA 
22728600287:45322752000107

Assinado de forma digital por MARIA 
DE NAZARE DUARTE MOREIRA 
22728600287:45322752000107 
Dados: 2023.03.02 10:03:22 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2023.
Senhor Chefe da SMR,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada pela

empresa Maria de Nazaré Duarte Moreira (1253834).
 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 02/03/2023, às 14:51, 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
1253835 e o código CRC 35AEFEC0.

0006851-82.2022.6.02.8000 1253835v1
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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 março de 2023.
Ao Sr. Pregoeiro.
 
Em atenção ao Despacho PREG 1253835, a Seção

de Manutenção e Reparos analisou a proposta da empresa
MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA (1253834), à luz do
Termo de Referência SMR 1227741, chegando à conclusão de
que a referida proposta atende as exigências do Termo de
Referência, de forma que, smj, a contratação poderá seguir
adiante.

Deve a Unidade PREGÃO, a despeito do que
registrado acima, certificar-se de que a versão do software
apresentada em proposta corresponde a programa original,
inclusive, certificar-se de que a proponente oferece suporte
técnico local para eventuais anomalias e / ou problemas
encontrados no uso da ferramenta querida, em conformidade
com disposição do Termo de Referência.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 06/03/2023, às 14:05, 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
1255281 e o código CRC 511D2AEF.

0006851-82.2022.6.02.8000 1255281v1
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UASG:  70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Pregão Nº:  42023 - (Decreto Nº 10.024/2019)
Modo de Disputa:  Aberto/Fechado

Mensagens da Sessão Pública

Fornecedor fala:
(06/03/2023 15:10:58)

sim senhor as ordens e qualquer duvida pode nos chamar.

Pregoeiro fala:
(06/03/2023 15:09:52)

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Ok. Irei encaminhar o informado para
análise técnica superior. Favor aguardar.

Fornecedor fala:
(06/03/2023 15:08:05)

Autodesk Autocad 2023 Para Windows

Fornecedor fala:
(06/03/2023 15:07:26)

(com placa de vídeo compatível). PLACA DE VÍDEO Básico: GPU de 1 GB com 29 GB/s de largura de
banda, compatível com DirectX 11. Recomendado: GPU 4 GB com 106 GB/s de largura de banda,
compatível com DirectX 11. NET Framework versão 4.8 ou posterior.

Fornecedor fala:
(06/03/2023 15:06:59)

Requisitos do sistema Sistema operacional de 64 bits. Básico: Processador de 2,5 a 2,9 GHz.
Recomendado: Processador com mais de 3 GHz. Básico: Memória 8 GB. Recomendado: 16 GB.
RESOLUÇÃO DA TELA Telas convencionais: 1920 x 1080 com True Color. Telas de alta resolução e
4K: Resoluções de até 3840 x 2160 compatíveis com sistemas Windows 10, e 11 64 bits (com

Fornecedor fala:
(06/03/2023 15:06:11)

no mais são licenças vitalícia, para MAC ou Windows, conforme segue:

Fornecedor fala:
(06/03/2023 15:02:57)

senhor pregoeiro qual anexo devo enviar? Desculpe é que vi que solicitou

Fornecedor fala:
(06/03/2023 15:01:22)

sobre documento comprovando ser original não temos nossa garantia sabendo que devemos atender
original é saber das penalidades e da falta de pagamento por apresentar ou entregar um produto
que não corresponde com o exigido então nesse caso afirmamos que é original em full a versão do
solicitado software autocad
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de março de 2023.
Senhor Chefe da SMR,
 
Solicitamos da empresa Maria de Nazaré Duarte Moreira,

maiores esclarecimentos no que diz respeito o mencionado no 2º
parágrafo no Despacho SMR (1255281), cujas respostas faço juntar
neste procedimento, evento 1255441, razão pela qual, encaminho os
mesmos a V.Sª para análise técnica, acerca do informado pela
supracitada empresa. 

 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 06/03/2023, 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
1255442 e o código CRC 154BB019.

0006851-82.2022.6.02.8000 1255442v1
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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 março de 2023.
À SESCOR.
 
Senhora Sarah,
 
Esta setorial encaminha os autos, oriundos do

Pregoeiro - Despacho PREG 1255442, para análise dos
aspectos técnicos da licença, conforme designação constante
da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 393/2022 TRE-
AL/PRE/DG/SAD/GSAD.

Por fim , destaco que o pregão será reaberto
amanhã, 07-03-2023, às 14:00 horas.

 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 06/03/2023, às 15:50, 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
1255487 e o código CRC D8CDD028.

0006851-82.2022.6.02.8000 1255487v1
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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 março de 2023.
Senhor Pregoeiro,
 
Em resposta ao Despacho 1255487, tomando como

base a afirmação presente no Evento
SEI 1255441 parágrado Fornecedor fala: (06/03/2023
15:06:59) de que a licença oferecida é vitalícia e conforme
s i t e do fabricante do produto
(https://www.autodesk.com.br/solutions/autocad-subscription-
faq) licenças permanentes não são mais comercializadas, o
entendimento desta integrante técnica é de que o objeto
ofertado NÃO ATENDE ao Termo de Referência
SMR 1227741.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por SARAH VEIGA CALADO, Analista
Judiciário, em 06/03/2023, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1255864 e o código CRC F6F43011.
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À Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2023 

 

Prezados (as) Senhores (as),  

A presente proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no edital referente ao 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2023 

   

1. DADOS DA LICITANTE:  

  

Razão Social  CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA 

Endereço Matriz    Av. Carlos de Lima Cavalcante, 2821, LJ 09 - Casa Caiada, Olinda - PE, 53130-555 

.  

Endereço para 

correspondência  

Av. Carlos de Lima Cavalcante, 2821, LJ 09 - Casa Caiada, Olinda - PE, 53130-555.  

CNPJ Nº  47.247.764/0001-40 

Inscrição Estadual 

Nº  

 ISENTO 

Inscrição Municipal 

Nº  

 104.420-6 

E-mail   jose@cyberwan.com.br 

Representante 

Legal  

 JOSÉ ZILMENS RODRIGUES CARTAXO 

Cargo   Sócio administrador 

CPF  709.044.614-08  

RG  9981043 SDS/PE 

Fone/Fax  (81) 3771-0084  

Banco  077 - Banco Inter 

Agência  0001  

Conta Corrente  22838564-4 

Optante pelo 

Simples 

Não 
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2. CONDIÇÕES COMERCIAIS – PROPOSTA DE PREÇOS.  

Item Descrição  Qtd.  Unidade Marca 
Valor 
Unitário  

   Valor Total  

2 Autocad LT 2023 - Anual 4 UN Autodesk R$1.974,50 R$7.898,00 

Valor 
Total 

R$7.898,00 SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS 

 

3. DECLARAÇÃO   

Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como quaisquer outras 

despesas estão inclusos na presente proposta. 

 

Declaramos para os devidos fins e efeitos de direito, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato 

superveniente impeditivo ou modificativo de suas condições, que a torne ou tornaria inabilitada para participar 

do supramencionado certame, bem como que se compromete a declará-los na hipótese de sua ocorrência, nos 

termos do artigo 32, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.    

  

Declaramos, expressamente, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação e que 

concordamos e nos sujeitamos às normas e condições estabelecidas no Edital e respectivos Anexos, bem 

como a Lei nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações.  

  

Declaramos que em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução 

dos serviços, inclusive, das despesas com autenticação de documentos e reconhecimento de firma em cartório, 

materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, equipamentos auxiliares, ferramentas, 

encargos da Legislação Social Trabalhista Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil 

por qualquer dano causado a terceiros, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação 

ao contratante.  

Declaramos, ainda, conhecer e aceitar todas as condições do edital, independentemente de qualquer 

transcrição, bem como de seus Anexos.  

 

4. PRAZOS  

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da apresentação; 
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5. DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO:   

Nome  JOSÉ ZILMENS RODRIGUES CARTAXO 

Estado Civil  Solteiro  

Cargo  Sócio administrador 

CPF nº  709.044.614-08  

RG nº   9981043 SDS/PE 

E-mail  jose@cyberwan.com.br  

   

Atenciosamente,  

  

 

______________________________________ 

 

José Zilmens Rodrigues Cartaxo 

Sócio-administrador 

RG: 9981043 SDS/PE  

CPF: 709.044.614-08 

Fone: +55 81 3771-0084 

jose@cyberwan.com.br  

www.cyberwan.com.br 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2023.
Senhor Chefe da SMR,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada pela

empresa Cyber Wan Tecnologia Ltda (1256625).
 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 07/03/2023, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1256629 e o código CRC 50CE5B22.

0006851-82.2022.6.02.8000 1256629v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2023.
À PREG.
 
Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1256629, a Seção

de Manutenção e Reparos analisou a proposta da empresa
CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA (1256625), à luz do Termo
de Referência SMR 1227741, chegando à conclusão de que a
referida proposta atende as exigências do Termo de
Referência, de forma que, smj, a contratação poderá seguir
adiante.

Deve a Unidade PREGOEIROS, a despeito do que
registrado acima, certificar-se de que a versão do software
apresentada em proposta corresponde a programa original,
inclusive, certificar-se de que a proponente oferece suporte
técnico local para eventuais anomalias e / ou problemas
encontrados no uso da ferramenta querida, em conformidade
com disposição do Termo de Referência ( item 3 do evento SEI
nº 1227741).

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 07/03/2023, às 15:47, 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
1256762 e o código CRC DB782D76.

0006851-82.2022.6.02.8000 1256762v1
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DECLARAÇÃO 
 

 
A PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA inscrita no CNPJ 
sob o nº 27.626.290/0001-30, com sede à Av das Américas, 700 – Bl1 – Sala 238 – 
Fone (21) 2122-0800 – CEP 22.640-100 – Rio de Janeiro – RJ, na qualidade de 
distribuidor autorizado no Brasil dos softwares desenvolvidos pela Autodesk, declara a 
quem interessar possa, que a empresa CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, cujo 
CNPJ: 47.247.764/0001-40, lograda no endereço: Av Gov Carlos de Lima Cavalcanti, 
2821, Casa Caiada, Olinda - PE, CEP 53130-555 é um revendedor Open Channel 
cadastrado em nossa empresa, estando devidamente credenciado à comprar, vender e/ou 
solicitar produtos da linha Open, entre eles o Autocad – including specialized toosets, 
aos seus respectivos clientes na sua região de atuação. 
 
 
 

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2022. 
 
 
 

Divaldo Santos Machado 
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Declaração Cyber_revisado_151222
Final Audit Report 2022-12-16

Created: 2022-12-16

By: Adjane Oliveira (adjane.oliveira@pars.com.br)

Status: Signed

Transaction ID: CBJCHBCAABAAyP5mORTNRZSXSEhZuOg0VFzfv0TlUSSi

"Declaração Cyber_revisado_151222" History
Document created by Adjane Oliveira (adjane.oliveira@pars.com.br)
2022-12-16 - 8:12:32 PM GMT- IP address: 177.27.26.67

Document emailed to Divaldo Machado (divaldo.machado@pars.com.br) for signature
2022-12-16 - 8:13:48 PM GMT

Email viewed by Divaldo Machado (divaldo.machado@pars.com.br)
2022-12-16 - 8:15:04 PM GMT- IP address: 201.17.126.133

Document e-signed by Divaldo Machado (divaldo.machado@pars.com.br)
Signature Date: 2022-12-16 - 8:15:31 PM GMT - Time Source: server- IP address: 201.17.126.133

Agreement completed.
2022-12-16 - 8:15:31 PM GMT
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UASG:  70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Pregão Nº:  42023 - (Decreto Nº 10.024/2019)
Modo de Disputa:  Aberto/Fechado

Mensagens da Sessão Pública

Pregoeiro fala:
(08/03/2023 14:55:45)

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Sr(a) Licitante, estou encaminhando a Declaração anexada
para a unidade requisitante para pronunciamento superior.

Sistema informa:
(08/03/2023 14:49:33)

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 47.247.764/0001-40,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro fala:
(08/03/2023 14:48:45)

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Certo.

Fornecedor fala:
(08/03/2023 14:48:05)

Um instante, por favor.

Pregoeiro fala:
(08/03/2023 14:36:28)

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Anexo convocado.

Sistema informa:
(08/03/2023 14:36:21)

Senhor fornecedor CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 47.247.764/0001-40, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro fala:
(08/03/2023 14:36:08)

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Certamente. Iremos convocar anexo.

Fornecedor fala:
(08/03/2023 14:34:54)

Caso solicite, podemos encaminhar a "Carta do Fabricante" onde o mesmo autoriza a Cyber Wan
Tecnologia LTDA a fornecer os softwares da linha "Open"

Pregoeiro fala:
(08/03/2023 14:33:34)

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Certo.

Fornecedor fala:
(08/03/2023 14:32:31)

A quantidade de clientes que solicita o suporte técnico propriamente dito é mínima, e em 100% dos
casos é resolvido através desses métodos.

Pregoeiro fala:
(08/03/2023 14:32:20)

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Agradeço. A unidade requisitante ainda solicita o seguinte:
.."certificar-se de que a versão do software apresentada em proposta corresponde a programa
original ..." (abaixo transcrito).

Fornecedor fala:
(08/03/2023 14:28:36)

Fornecemos suporte através de videoconferência ou videochamada, sanando dúvidas e auxiliando na
instalação do software, por exemplo. Caso o cliente solicite suporte técnico, é prestado da mesma
forma, sendo que neste caso o suporte é acompanhado por um representante do distribuidor e/ou
fabricante.

Pregoeiro fala:
(08/03/2023 14:22:03)

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - A unidade demandante pergunta se caso ocorra algum
problema técnico com o software, o suporte será local?

Pregoeiro fala:
(08/03/2023 14:15:29)

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Agradeço. Irei comunicar ao setor competente a sua
informação fornecida. Peço a gentileza que aguarde.

Fornecedor fala:
(08/03/2023 14:07:57)

Prezados, boa tarde! O objeto da licitação conta com suporte prestado por nós em conjunto com
distribuidor/ fabricante do software.

Pregoeiro fala:
(08/03/2023 14:05:37)

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - ... do Termo de Referência ( item 3 do evento SEI nº
1227741). ..."

Pregoeiro fala:
(08/03/2023 14:05:23)

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - ... Deve a Unidade PREGOEIROS, a despeito do que
registrado acima, certificar-se de que a versão do software apresentada em proposta corresponde a
programa original, inclusive, certificar-se de que a proponente oferece suporte técnico local para
eventuais anomalias e / ou problemas encontrados no uso da ferramenta querida, em conformidade
com disposição ...

Pregoeiro fala:
(08/03/2023 14:04:55)

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - ..."Em atenção ao Despacho PREG 1256629, a Seção de
Manutenção e Reparos analisou a proposta da empresa CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA (1256625),
à luz do Termo de Referência SMR 1227741, chegando à conclusão de que a referida proposta
atende as exigências do Termo de Referência, de forma que, smj, a contratação poderá seguir
adiante. ...

Pregoeiro fala:
(08/03/2023 14:02:52)

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o inteiro teor do
Despacho proferido pela unidade requisitante quanto da análise técnica da proposta apresentada por
V.Sª:

Pregoeiro fala:
(08/03/2023 14:01:51)

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2023.
Senhor Chefe da SMR,
 
Conforme o Despacho SMR (1256762), a empresa Cyber

Wan Tecnologia Ltda., anexou a Declaração do Contrato de
Licenciamento de Uso, conforme evento 1257430.

 
A supracitada empresa informou no chat de conversação,

que o suporte técnico é através de vídeoconferência ou
pessoalmente, evento 1257435.

 
Razão pela qual, solicito a análise técnica superior acerca

do informado acima. 
 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 08/03/2023, 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
1257436 e o código CRC 57A075B6.

0006851-82.2022.6.02.8000 1257436v1
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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 março de 2023.
À PREG.
 
Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1257436, a Seção

de Manutenção e Reparos entende que a empresa CYBER
WAN TECNOLOGIA LTDA atende às exigências do Termo de
Referência SMR 1227741, chegando à conclusão de que a
referida proposta atende as exigências do Termo de
Referência, de forma que, smj, a contratação poderá seguir
adiante.

 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 08/03/2023, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1257629 e o código CRC 06A2F70A.

0006851-82.2022.6.02.8000 1257629v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 47.247.764/0001-40
Razão Social: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/07/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 17/04/2023
FGTS 20/03/2023
Trabalhista Validade: 16/07/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/04/2023
Receita Municipal Validade: 18/03/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 09/03/2023 09:29 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Declaração SICAF (1258430)         SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 / pg. 306



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social 
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Brasil.

09/03/2023 10:12:48Consulta realizada em: 

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 47.247.764/0001-40

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização 
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 
de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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16/02/2023, 17:03 Certidão PJe

https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/manterPessoa/manterPessoaJuridica.xhtml 1/1

Data da Emissão: 16/02/2023 17h12min Data de Validade: 18/03/2023
Nº da Certidão: 01383544/2023 Nº da Autenticidade: 0W.6L.12.JU.I1

Razão Social: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 47.247.764/0001-40 Inscrição Estadual:
Endereço Residencial:
AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 2821 Compl: LJ 09

Bairro: CASA CAIADA Cidade: Olinda/PE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fórum Des. Rodolfo Aureliano

Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470

CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade
deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º
Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO
DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e
que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do
TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente
através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos
Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃ dos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico
â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.
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16/02/2023, 17:04 Certidão PJe

https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/manterPessoa/manterPessoaJuridica.xhtml 1/1

Data da Emissão: 16/02/2023 17h13min Data de Validade: 18/03/2023
Nº da Certidão: 01383546/2023 Nº da Autenticidade: RP.IN.3N.B2.ZZ

Razão Social: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 47.247.764/0001-40 Inscrição Estadual:
Endereço Residencial:
AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 2821 Compl: LJ 09

Bairro: CASA CAIADA Cidade: Olinda/PE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau

Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594

CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade
deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º
Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO
DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e
que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do
TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente
através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos
Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃ dos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico
â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.
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CONTROLE: 9871036508060 CPF SOLICITANTE: 709.044.614-08 NIRE: 26202894241 EMITIDA: 23/08/2022 PROTOCOLO: 228623863

Nome Empresarial

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE

CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA

26202894241

AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 2821 LJ 09, CASA CAIADA, OLINDA, PE - CEP: 53130555

47.247.764/0001-40

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

21/07/2022 21/07/2022

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

OBJETO SOCIAL

DESENVOLVIMENTO, LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM: SOFTWARES DE VIRTUALIZAÇÃO; 

SISTEMA OPERACIONAL; SOFTWARE DE AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO-IDE; SOFTWARE DE 

DESENVOLVIMENTO E MANIPULAÇÃO DE CÓDIGO; GESTÃO DE PROJETOS ÁGEIS; SOFTWARE DE HELPDESK; SOFTWARE DE 

DESENHO ASSISTIDO-CAD; SOFTWARES DE MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO-BIM; SOFTWARE DE 

GERENCIAMENTO DE CÓDIGO FONTE; APLICATIVO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE 

CREDENCIAIS DE ACESSO;SOFTWARE DE INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTINUA -CI/CD; SOFTWARE DE HOSPEDAGEM DE 

PROJETOS CONTROLADOS; SOFTWARE DE CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT- SOFTWARE DE ERP - SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTAO EMPRESARIAL; SOFTWARE DE DIREITO DE ACESSO A RECURSOS DE SERVIDOR; SOFTWARE DE 

GERENCIAMENTO DE SISTEMA; SOFTWARE DE NEXT GENERATION FIREWALL; SOFTWARE DE ANTIVÍRUS E DE DETECÇÃO E 

RESPOSTA; SOFTWARES DE DISPARO DE E-MAIL EM MASSA; SOFTWARE CONTINUADOS DE DESAFIO CONGNITIVO, CAPTCHA; 

SOFTWARES PARA REUNIÕES REMOTAS; SOFTWARE DE  BUSINESS INTELLIGENCE; SOFTWARE DE GESTÃO; SOFTWARE DE 

INDEXAÇÃO; PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

TREZENTOS  MIL  REAIS

R$

R$

TREZENTOS  MIL  REAIS

CAPITAL SOCIAL

300.000,00

300.000,00

Capital integralizado:

PORTE

Empresa de pequeno porte XXXXXX

PRAZO DE DURAÇÃO

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato

JOSE ZILMENS RODRIGUES CARTAXO

709.044.614-08

300.000,00 SÓCIO / ADMINISTRADOR - ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: CNPJ:

Endereço:

XXXXXX XXXXXX

XXXXXX

Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Ato: 002 - ALTERACÃO

01/08/2022 20228768284

Sem Status
REGISTRO ATIVO

Data Número

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS

228623863
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CONTROLE: 9871036508060 CPF SOLICITANTE: 709.044.614-08 NIRE: 26202894241 EMITIDA: 23/08/2022 PROTOCOLO: 228623863

Nome Empresarial

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE

CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA

26202894241

AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 2821 LJ 09, CASA CAIADA, OLINDA, PE - CEP: 53130555

47.247.764/0001-40

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

21/07/2022 21/07/2022

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

Observação

RECIFE - PE, 23 de Agosto de 2022

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

228623863
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
47.247.764/0001-40
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
21/07/2022

 
NOME EMPRESARIAL
CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

PORTE
EPP

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI

NÚMERO
2821

COMPLEMENTO
LJ 09

 
CEP
53.130-555

BAIRRO/DISTRITO
CASA CAIADA

MUNICÍPIO
OLINDA

UF
PE

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
JOSE@CYBERWAN.COM.BR

TELEFONE
(81) 9350-8783

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/07/2022

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/03/2023 às 17:37:19 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: JOSE ZILMENS RODRIGUES CARTAXO 
 
CPF/CNPJ: 709.044.614-08 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 17:39:42 do dia 08/03/2023, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: EI24080323173942 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/03/2023 às 17:38) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 709.044.614-08.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6408.F238.094C.4896 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 08/03/2023 as 17:38:16 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital
Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 16/04/2023
Código de Controle: 2023.000000486904-92

Dados do Fornecedor
CNPJ: 47.247.764/0001-40
Razão Social: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal
Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 104.420-6

Comprovante de Regularidade Municipal
Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/03/2023
Código de Controle: XKQL81910

Emitido em: 09/03/2023 09:24 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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A EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA, CNPJ 01.935.632/0001-00, 
 

situada na Avenida Marquês de Olinda, 105, Recife, Recife - PE declara para 

fins de habilitação em licitação que a empresa CYBER WAN TECNOLOGIA 

LTDA, inscrita no CNPJ 47.247.764/0001-40, estabelecida na AV GOV CARLOS 

DE LIMA CAVALCANTI, 2821, CASA CAIADA, OLINDA - PE, CEP 53130-555, 

forneceu satisfatoriamente licenças de software, conforme especificado: 

 
 

Especificação Quantitativo 

JetBrains All Products Pack – commercial annual 
subscription 

2 

Jira Software Standard - anual 10 

Copernic Desktop Search - Professional Edition (1 year) 
8.0  

20 

AUTOCAD - NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL 
SUBSCRIPTION 

2 

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD USER 
BRAZILIAN EDITION. 10-14 WORKSTATION / 
FILESERVER 20-28 MOBILE DEVICE 2 YEAR BASE 
LICENSE 

10 

 
 

 

Até a presente data, nada tenho de desabone sua capacidade técnica. 

 
Atenciosamente, 

 

__________________________ 
 

Daniel Barros 

Coordenador de TI 

Fone: (81) 3425-5881 

Recife – PE, 12 de setembro de 2022 
D4Sign c0dcc7ec-fff0-4b9b-a3a5-21d39a527392 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor
CNPJ: 47.247.764/0001-40
Razão Social: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 709.044.614-08 Participação Societária: 100,00%
Nome: JOSE ZILMENS RODRIGUES CARTAXO
Número do Documento: 07368365501 Órgão Expedidor: SDS/PE
Data de Expedição: 02/12/2020 Data de Nascimento: 13/10/1998
Filiação Materna: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CHAVES
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 53.520-020
Endereço: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 249 - CASA C FUNDOS 249 -
Município / UF: Abreu e Lima / Pernambuco
Telefone: (81) 86623528
E-mail: zilmens@outlook.com

Emitido em: 09/03/2023 09:34 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 47.247.764/0001-40
Razão Social: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 09/03/2023 09:30 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 47.247.764/0001-40
Razão Social: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/07/2023

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 300.000,00 Data de Abertura da Empresa: 21/07/2022
CNAE Primário: 6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS

DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS

CNAE Secundário 1: 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE Secundário 2: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 3: 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS

Dados para Contato
CEP: 53.130-555
Endereço: AVENIDA GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 2821 - LJ 09 - CASA
Município / UF: Olinda / Pernambuco
Telefone: (81) 93508783
E-mail: JOSE@CYBERWAN.COM.BR

Dados do Responsável Legal
709.044.614-08CPF:

Nome: JOSE ZILMENS RODRIGUES CARTAXO

Emitido em: 09/03/2023 09:31 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
709.044.614-08CPF:

Nome: JOSE ZILMENS RODRIGUES CARTAXO
E-mail: zilmens@outlook.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 709.044.614-08 Participação Societária: 100,00%
Nome: JOSE ZILMENS RODRIGUES CARTAXO
Número do Documento: 07368365501 Órgão Expedidor: SDS/PE
Data de Expedição: 02/12/2020 Data de Nascimento: 13/10/1998
Filiação Materna: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CHAVES
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 53.520-020
Endereço: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 249 - CASA C FUNDOS 249 -
Município / UF: Abreu e Lima / Pernambuco
Telefone: (81) 86623528
E-mail: zilmens@outlook.com

Linhas Fornecimento

Serviços
1279 - Informática - Programas Fechados (Software)
5576 - Banco de Dados - Programa ( Software ) de Gerenciamento
15741 - Informática - Locação ( Software )
22179 - Cessão Direito Uso Software / Arquivo
25852 - Desenvolvimento de Novo Software - Java
25860 - Desenvolvimento e/ou Evolução de Software - PHP
25879 - Desenvolvimento e/ou evolução de software -FRAMEWORK .Net, CBasic, Asp, Delphi, Pascal
E Perl.
25887 - Desenvolvimento e/ou evolução de software - Python
25895 - Desenvolvimento e/ou evolução de software  - dispositivos móveis
25909 - Desenvolvimento e/ou evolução de software - Mainframe
25917 - Desenvolvimento e/ou evolução de software  - Outras linguagens
25950 - ManutençãodEvolutiva de  Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Python
25992 - Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa)
26018 - Documentação de Software
26026 - Engenharia de Requisitos de Software
27456 - Licenciamento de Direitos Permanentes  de  Uso  de  Softwarepara Estação de Trabalho
27464 - Licenciamento de Direitos Permanentes  de  Uso  de  Softwarepara Servidor
27472 - Licenciamento de Direitos  Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de
Computador
27502 - Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software

Emitido em: 09/03/2023 09:31 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

32
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Relatório de Credenciamento

Serviços
30001 - Implementação Ágil de Software

Emitido em: 09/03/2023 09:31 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 47.247.764/0001-40
Razão Social: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Olinda / Pernambuco
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Serviços

Código Descrição Situação

1279 Informática - Programas Fechados (Software) Ativo

5576 Banco de Dados - Programa ( Software ) de Gerenciamento Ativo

15741 Informática - Locação ( Software ) Ativo

22179 Cessão Direito Uso Software / Arquivo Ativo

25852 Desenvolvimento de Novo Software - Java Ativo

25860 Desenvolvimento e/ou Evolução de Software - PHP Ativo

25879
Desenvolvimento e/ou evolução de software -FRAMEWORK .Net,
CBasic, Asp, Delphi, Pascal E Perl.

Ativo

25887 Desenvolvimento e/ou evolução de software - Python Ativo

25895 Desenvolvimento e/ou evolução de software  - dispositivos móveis Ativo

25909 Desenvolvimento e/ou evolução de software - Mainframe Ativo

25917 Desenvolvimento e/ou evolução de software  - Outras linguagens Ativo

25950
ManutençãodEvolutiva de  Software (Acréscimo de Novas
Funcionalidades) - Python

Ativo

25992 Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa) Ativo

26018 Documentação de Software Ativo

26026 Engenharia de Requisitos de Software Ativo

27456
Licenciamento de Direitos Permanentes  de  Uso  de  Softwarepara
Estação de Trabalho

Ativo

27464
Licenciamento de Direitos Permanentes  de  Uso  de  Softwarepara
Servidor

Ativo

27472
Licenciamento de Direitos  Permanentes de Uso de Outros Softwares /
Programas de Computador

Ativo

Emitido em: 09/03/2023 09:33 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 47.247.764/0001-40
Razão Social: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Olinda / Pernambuco
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Serviços

Código Descrição Situação

27502
Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador
Locação de Software

Ativo

30001 Implementação Ágil de Software Ativo

Emitido em: 09/03/2023 09:33 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor
CNPJ: 47.247.764/0001-40
Razão Social: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de

documentação falsa

UASG Sancionadora: 70020 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 18/01/2023 Prazo Final: 18/02/2023

Número do Processo: PAE 59.556/2022
Descrição/Justificativa: A Presidência do TRE-SC resolve aplicar à empresa Cyber Wan Tecnologia

Ltda., CNPJ n. 47.247.764/0001-40, as penalidades de impedimento de licitar e
contratar com a União e descredenciamento no SICAF, com base no art. 7º da
Lei n. 10.520/2002, no art. 2º, § 2º, inc. II, da Portaria P n. 136/2021 e nos
subitens 13.1, “b”, e 13.1.1, “b”, do Edital do Pregão n. 092/2022, pelo período
de 1 (um) mês, a contar desta publicação. As penalidades são resultado da
apuração de irregularidades ocorridas no referido Pregão, mediante o PAE n.
59.556/2022. Florianópolis, 12 de janeiro de 2023. Des. Leopoldo Augusto
Brüggemann. Presidente.

Ocorrência 1:

Emitido em: 09/03/2023 09:30 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Ocorrências Ativas

Categoria Sanção: Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
Órgão Sancionador: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC)
Abrangência: Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador
Número do Processo/Contrato: 59.556/2022
Data Inicial: 17/01/2023
Fundamentos Legais: Lei 10520 - art. 7º

Sanção Ceis/Cnep 1:

Emitido em: 09/03/2023 09:30 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 47.247.764/0001-40
Razão Social: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 09/03/2023 09:30 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 47.247.764/0001-40
Razão Social: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 09/03/2023 09:31 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 47.247.764/0001-40
Razão Social: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS

Endereço:
AVENIDA GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 2821 - LJ 09 - CASA CAIADA - Olinda
/ Pernambuco

Emitido em: 09/03/2023 09:31 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão Eletrônico(a) 4/2023 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 47.247.764/0001-40 - CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA

02 de Março de 2023.

 

Voltar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 4/2023 UASG 70011

CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.247.764/0001-40, declara que, conforme disposto no art. 93
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Olinda, 02 de Março de 2023.

 

Fechar

Declaração TODAS DO SISTEMA COMPRASNET (1258501)         SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 / pg. 341



  

 

 
 

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 4/2023 UASG 70011

CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.247.764/0001-40, declara que não possui em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III
do art.5º da Constituição Federal.

Olinda, 02 de Março de 2023.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 4/2023 UASG 70011

CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 47.247.764/0001-40, declara sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Olinda, 02 de Março de 2023.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 4/2023 UASG 70011

CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, como representante devidamente constituído de 47.247.764/0001-40 - CYBER WAN
TECNOLOGIA LTDA doravante denominado CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão
Eletrônico 4/2023 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 4/2023 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
4/2023 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 4/2023 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 4/2023 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 4/2023 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 4/2023 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 4/2023 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 4/2023 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la.

Olinda, em 02 de Março de 2023.

CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA

 

Fechar

Declaração TODAS DO SISTEMA COMPRASNET (1258501)         SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 / pg. 344



  

 

DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 4/2023 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 4/2023 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 47.247.764/0001-40 - CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA

Olinda, 02 de Março de 2023.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 4/2023 UASG 70011

CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.247.764/0001-40, declara sob as penas da Lei, que cumpre
a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Olinda, 02 de Março de 2023.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 4/2023 UASG 70011

CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.247.764/0001-40, declara para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal.

Olinda, 02 de Março de 2023.

 

Fechar
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Resultado por Fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão   Nº 00004/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

47.247.764/0001-40 - CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Cessão Temporária de Direitos Sobre
Programas de Computador Locação de
Software

UNIDADE 4 R$ 9.417,1200 R$
1.974,5000

R$
7.898,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autodesk AutoCAD LT 2023 - anual

Total do Fornecedor: R$
7.898,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
7.898,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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Pregão/Concorrência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão
Nº 00004/2023

Às 16:30 horas do dia 09 de março de 2023, após analisado o resultado do Pregão nº 00004/2023, referente ao
Processo nº 0006851-82.2022, o Pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software
Descrição Complementar: Licenças anuais do software Autocad LT2023, conforme especificações descritas no
Anexo I do edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 9.417,1200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 7.898,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 09/03/2023
16:30:25

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA,
CNPJ/CPF: 47.247.764/0001-40, Melhor lance: R$ 7.898,0000

Fim do documento
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Pregão/Concorrência Eletrônica

70011 .42023 .21396 .4704 .336548236

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00004/2023

Às 14:00 horas do dia 02 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo Nº 0006851-82.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00004/2023. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de licenças anuais do software Autocad LT2023, conforme
especificações descritas no Anexo I do edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software
Descrição Complementar: Licenças anuais do software Autocad LT2023, conforme especificações descritas no
Anexo I do edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 9.417,1200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 7.898,0000 .

Histórico
Item: 1 - Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
13.481.371/0001-84 PHDS

SERVICOS DE
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 4 R$ 2.354,0000 R$ 9.416,0000 02/03/2023
00:11:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autocad LT2023
Porte da empresa: ME/EPP

09.386.453/0001-72 ALLMIC
TECNOLOGIA E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 4 R$ 2.354,2500 R$ 9.417,0000 01/03/2023
17:29:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Licenças anuais do software Autocad LT2023, conforme
especificações descritas no Anexo I do edital.
Porte da empresa: ME/EPP

45.322.752/0001-07 45.322.752
MARIA DE
NAZARE
DUARTE
MOREIRA

Sim Sim 4 R$ 2.354,2800 R$ 9.417,1200 02/03/2023
10:04:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Licenças anuais do software Autocad LT2023, conforme
especificações descritas no Anexo I do edital. Aquisição de 4 (quatro) licenças anuais do software Autocad
LT2023.
Porte da empresa: ME/EPP

44.700.689/0001-32 EDIVALDO
SANTOS
PROVEDOR DE
SERVICOS E
CONSULTORIA
LTDA

Sim Sim 4 R$ 2.364,4100 R$ 9.457,6400 01/03/2023
21:27:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AutoCAD LT 2023 Commercial New Single-user ELD Annual
Subscription. Marca: AutoCAD LT Fabricante: Autodesk
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Porte da empresa: ME/EPP

47.247.764/0001-40 CYBER WAN
TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim 4 R$ 3.000,0000 R$ 12.000,0000 02/03/2023
05:33:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autodesk AutoCAD LT 2023 - anual
Porte da empresa: ME/EPP

37.912.883/0001-16 THIAGO
FERNANDO
BOSCO
31479690880

Sim Sim 4 R$ 3.862,0000 R$ 15.448,0000 02/03/2023
11:30:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Licença de uso de AutoCAD LT 2023 Commercial New Single-user
ELD Annual Subscription.
Porte da empresa: ME/EPP

08.804.362/0001-47 FACHINELI
COMUNICACAO
LTDA

Sim Sim 4 R$ 5.500,0000 R$ 22.000,0000 23/02/2023
11:41:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Licenças anuais do software Autocad LT2023, conforme
especificações descritas no Anexo I do edital. softwares do tipo CAD (Computer Aided Desing - Desenho
assistido por computador) para desenvolvimento dos serviços específicos aos técnicos da Seção de Manutenção
e Reparos - SMR/COSEG. - software Autocad LT 2023 pelo prazo de 01 (um) ano, contado a partir do
recebimento do software.
Porte da empresa: ME/EPP

12.007.998/0001-35 PISONTEC
COMERCIO E
SERVICOS EM
TECNOLOGIA
DA
INFORMACAO
LTDA

Sim Sim 4 R$ 6.000,0000 R$ 24.000,0000 01/03/2023
15:32:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 057O1- WW6525- L347 AutoCAD LT 2023 Commercial New
Single-user ELD Annual Subscription. MARCA: AUTOCAD MODELO: AUTOCAD LT
Porte da empresa: ME/EPP

33.216.487/0001-01 2SP
COMERCIO DE
ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim 4 R$ 10.000,0000 R$ 40.000,0000 02/03/2023
13:55:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Licenças anuais do software Autocad LT2023, conforme
especificações descritas no Anexo I do edital.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 40.000,0000 33.216.487/0001-01 02/03/2023 14:00:00:617
R$ 24.000,0000 12.007.998/0001-35 02/03/2023 14:00:00:617
R$ 22.000,0000 08.804.362/0001-47 02/03/2023 14:00:00:617
R$ 15.448,0000 37.912.883/0001-16 02/03/2023 14:00:00:617
R$ 12.000,0000 47.247.764/0001-40 02/03/2023 14:00:00:617
R$ 9.457,6400 44.700.689/0001-32 02/03/2023 14:00:00:617
R$ 9.417,1200 45.322.752/0001-07 02/03/2023 14:00:00:617
R$ 9.417,0000 09.386.453/0001-72 02/03/2023 14:00:00:617
R$ 9.416,0000 13.481.371/0001-84 02/03/2023 14:00:00:617
R$ 9.415,9900 33.216.487/0001-01 02/03/2023 14:11:40:003
R$ 10.300,0000 37.912.883/0001-16 02/03/2023 14:12:18:870
R$ 9.415,9800 45.322.752/0001-07 02/03/2023 14:14:05:700
R$ 9.414,0000 47.247.764/0001-40 02/03/2023 14:14:25:983
R$ 9.413,9900 45.322.752/0001-07 02/03/2023 14:14:26:233
R$ 9.413,9000 12.007.998/0001-35 02/03/2023 14:17:42:610
R$ 9.413,8900 45.322.752/0001-07 02/03/2023 14:17:42:927
R$ 9.413,8500 12.007.998/0001-35 02/03/2023 14:21:29:037
R$ 9.413,8400 45.322.752/0001-07 02/03/2023 14:21:29:277
R$ 9.413,8300 33.216.487/0001-01 02/03/2023 14:24:36:387
R$ 9.413,8200 45.322.752/0001-07 02/03/2023 14:24:36:670
R$ 9.413,8100 33.216.487/0001-01 02/03/2023 14:24:59:773
R$ 9.413,8000 45.322.752/0001-07 02/03/2023 14:25:00:020
R$ 9.413,7900 33.216.487/0001-01 02/03/2023 14:25:02:077
R$ 9.413,7800 45.322.752/0001-07 02/03/2023 14:25:02:340
R$ 9.413,7700 33.216.487/0001-01 02/03/2023 14:25:04:373
R$ 9.413,7600 45.322.752/0001-07 02/03/2023 14:25:04:647
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R$ 9.413,7500 33.216.487/0001-01 02/03/2023 14:26:48:350
R$ 9.413,7400 45.322.752/0001-07 02/03/2023 14:26:48:637
R$ 9.413,7300 33.216.487/0001-01 02/03/2023 14:26:50:663
R$ 9.413,7200 45.322.752/0001-07 02/03/2023 14:26:50:930
R$ 9.413,7000 12.007.998/0001-35 02/03/2023 14:27:54:537
R$ 9.413,6900 45.322.752/0001-07 02/03/2023 14:27:54:817
R$ 9.413,6800 33.216.487/0001-01 02/03/2023 14:27:59:147
R$ 9.413,6700 45.322.752/0001-07 02/03/2023 14:27:59:410
R$ 6.000,0000 45.322.752/0001-07 02/03/2023 14:29:05:377
R$ 8.995,0000 33.216.487/0001-01 02/03/2023 14:31:11:113
R$ 8.852,0000 37.912.883/0001-16 02/03/2023 14:31:23:280
R$ 7.898,0000 47.247.764/0001-40 02/03/2023 14:31:47:287
R$ 9.208,0000 12.007.998/0001-35 02/03/2023 14:32:39:260
R$ 9.300,0000 44.700.689/0001-32 02/03/2023 14:33:34:773

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

02/03/2023
14:05:59 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 02/03/2023
14:10:01 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

02/03/2023
14:29:05 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

02/03/2023
14:29:05

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre
R$ 9.413,6700 e R$ 10.300,0000.

Encerramento 02/03/2023
14:34:06 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

02/03/2023
14:34:06 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

02/03/2023
14:43:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE
MOREIRA, CNPJ/CPF: 45.322.752/0001-07.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

02/03/2023
14:46:26

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 45.322.752 MARIA DE
NAZARE DUARTE MOREIRA, CNPJ/CPF: 45.322.752/0001-07.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

06/03/2023
15:00:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE
MOREIRA, CNPJ/CPF: 45.322.752/0001-07.

Recusa de proposta 07/03/2023
14:12:18

Recusa da proposta. Fornecedor: 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA,
CNPJ/CPF: 45.322.752/0001-07, pelo melhor lance de R$ 6.000,0000. Motivo: A
PROPOSTA APRESENTADA NÃO ATENDE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO
EDITAL.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

07/03/2023
14:12:18

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor 45.322.752
MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA, CNPJ/CPF: 45.322.752/0001-07.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/03/2023
14:41:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA,
CNPJ/CPF: 47.247.764/0001-40.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

07/03/2023
14:45:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CYBER WAN
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 47.247.764/0001-40.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

08/03/2023
14:36:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA,
CNPJ/CPF: 47.247.764/0001-40.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

08/03/2023
14:49:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CYBER WAN
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 47.247.764/0001-40.

Aceite de proposta 08/03/2023
17:22:59

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA,
CNPJ/CPF: 47.247.764/0001-40, pelo melhor lance de R$ 7.898,0000.

Habilitação de
fornecedor

09/03/2023
14:23:07

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA -
CNPJ/CPF: 47.247.764/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem
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Sistema 02/03/2023
14:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 02/03/2023

14:10:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 02/03/2023

14:10:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 02/03/2023
14:29:05

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
9.413,6700 e R$ 10.300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:34:05 do dia 02/03/2023.
Sistema 02/03/2023

14:34:06
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos

fornecedores convocados: R$ 6.000,0000, R$ 9.208,0000, R$ 9.300,0000, R$
8.852,0000, R$ 7.898,0000 e R$ 8.995,0000.

Sistema 02/03/2023
14:34:06

O item 1 está encerrado.

Sistema 02/03/2023
14:34:15

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 02/03/2023
14:37:08

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Sr.(a) Licitante, boa tarde.
V.Sª foi a primeira classificada para o item, por força da legislação e do edital

devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no
valor de R$ 5.000,00, é possível?

45.322.752/0001-
07

02/03/2023
14:39:46

Prezados pregoeiro, equipe de apoio e demais boa tarde.

Pregoeiro 02/03/2023
14:39:57

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

45.322.752/0001-
07

02/03/2023
14:40:44

Prezado na etapa de lance fomos com nosso melhor valor, para 5000,00 não é
possível, estamos as ordens.

Pregoeiro 02/03/2023
14:42:55

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Agradeço. O valor ofertado
na fase de lances é compatível com o valor estimado por este Tribunal. Iremos
convocar anexo para o envio da proposta devidamente ajustada ao último lance

ofertado, contendo toda a descrição completa do item, tudo em conformidade com as
exigências do edital e anexos. Favor encaminhar no prazo máximo de duas horas,

conforme Edital.
Sistema 02/03/2023

14:43:12
Senhor fornecedor 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA, CNPJ/CPF:

45.322.752/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
45.322.752/0001-

07
02/03/2023
14:46:13

senhor nossa proposta é para licença vitalícia, encaminhada conforme edital via e-
mails, para instalação a sua preferencia. Qualquer duvida permaneço a disposição.

Sistema 02/03/2023
14:46:26

Senhor Pregoeiro, o fornecedor 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA,
CNPJ/CPF: 45.322.752/0001-07, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 02/03/2023
14:56:46

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Sr(a) Licitante, informo que
encaminhei a sua proposta para análise técnica pela unidade demandante. Favor

aguardar.
45.322.752/0001-

07
02/03/2023
14:57:43

sim senhor qualquer duvida sobre a proposta estou a disposição.

45.322.752/0001-
07

02/03/2023
14:58:04

fico no aguardo, pela atenção obrigado

Pregoeiro 02/03/2023
17:08:09

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Informo que até o presente
momento a unidade requisitante não procedeu a análise técnica da proposta

apresentada por V.Sª. Favor aguardar.
45.322.752/0001-

07
02/03/2023
17:18:28

Entendido senhor

45.322.752/0001-
07

02/03/2023
17:18:48

Pelo horário será amanha?

Pregoeiro 02/03/2023
17:26:02

Suspenderemos a presente sessão eletrônica e retornaremos no dia 06/03/2023, às
14 horas. Agradeço a participação de todos.

Pregoeiro 06/03/2023
14:02:10

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica. Informo
que até o presente momento a unidade demandante ainda não procedeu a análise

técnica da proposta apresentada pela empresa MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA.
Peço a gentileza que aguardem.

Pregoeiro 06/03/2023
14:12:21

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Sr(a) Licitante, boa tarde.
Transcrevo o inteiro teor do Despacho proferido pela unidade requisitante quanto da

análise técnica da proposta apresentada por V.Sª:
Pregoeiro 06/03/2023

14:13:07
Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - ..."Em atenção ao Despacho
PREG 1253835, a Seção de Manutenção e Reparos analisou a proposta da empresa

MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA (1253834), à luz do Termo de Referência SMR
1227741, chegando à conclusão de que a referida proposta atende as exigências do
Termo de Referência, de forma que, smj, a contratação poderá seguir adiante. ...

Pregoeiro 06/03/2023
14:14:36

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - ... Deve a Unidade PREGÃO,
a despeito do que registrado acima, certificar-se de que a versão do software

apresentada em proposta corresponde a programa original, inclusive, certificar-se de
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que a proponente oferece suporte técnico local para eventuais anomalias e / ou
problemas encontrados no uso da ferramenta querida, ...

Pregoeiro 06/03/2023
14:14:53

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - ... em conformidade com
disposição do Termo de Referência. ..."

Pregoeiro 06/03/2023
14:22:18

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 06/03/2023
14:30:55

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Conforme o despacho abaixo
transcrito, solicito o envio da certificação de que a versão do software apresentada na

sua proposta, corresponde a programa original.
Pregoeiro 06/03/2023

14:35:54
Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Item 5.5 do Edital:

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.

45.322.752/0001-
07

06/03/2023
14:37:23

Prezados boa tarde

Pregoeiro 06/03/2023
14:40:55

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Boa tarde.

45.322.752/0001-
07

06/03/2023
14:45:03

Senhor deseja um documento comprovando a versão original esta correto meu
entendimento?

Pregoeiro 06/03/2023
14:45:17

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Conforme o despacho abaixo
transcrito, solicito o envio da certificação de que a versão do software apresentada na

sua proposta, corresponde a programa original.
Pregoeiro 06/03/2023

14:45:30
Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Isso mesmo.

45.322.752/0001-
07

06/03/2023
14:48:15

trabalhamos com a versão original sim, em full onde é mais completa

Pregoeiro 06/03/2023
14:53:12

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - A unidade requisitante
solicita o seguinte: "... certificar-se de que a versão do software apresentada em

proposta corresponde a programa original, inclusive, certificar-se de que a proponente
oferece suporte técnico local para eventuais anomalias e / ou problemas encontrados

no uso da ferramenta querida, em conformidade com disposição do ...
Pregoeiro 06/03/2023

14:53:28
Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - ... Termo de Referência. ..."

45.322.752/0001-
07

06/03/2023
14:56:51

Para a licença de forma vitalícia, após instalada erros ou danos quando a sua
reinstalação para nova instalação de maneira remota/online sim podemos atender com

toda certeza, mas nunca tivemos problemas com elas depois de instaladas sempre
fazem bom uso. Enviamos os links e os operadores de maneira orientado seguido pelo

corpo escrito do e-mail fazem
45.322.752/0001-

07
06/03/2023
14:57:04

as instalações

Pregoeiro 06/03/2023
14:59:30

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Iremos convocar anexo.

Sistema 06/03/2023
15:00:56

Senhor fornecedor 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA, CNPJ/CPF:
45.322.752/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 06/03/2023
15:01:04

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Anexo convocado.

45.322.752/0001-
07

06/03/2023
15:01:22

sobre documento comprovando ser original não temos nossa garantia sabendo que
devemos atender original é saber das penalidades e da falta de pagamento por

apresentar ou entregar um produto que não corresponde com o exigido então nesse
caso afirmamos que é original em full a versão do solicitado software autocad

45.322.752/0001-
07

06/03/2023
15:02:57

senhor pregoeiro qual anexo devo enviar? Desculpe é que vi que solicitou

45.322.752/0001-
07

06/03/2023
15:06:11

no mais são licenças vitalícia, para MAC ou Windows, conforme segue:

45.322.752/0001-
07

06/03/2023
15:06:59

Requisitos do sistema Sistema operacional de 64 bits. Básico: Processador de 2,5 a
2,9 GHz. Recomendado: Processador com mais de 3 GHz. Básico: Memória 8 GB.

Recomendado: 16 GB. RESOLUÇÃO DA TELA Telas convencionais: 1920 x 1080 com
True Color. Telas de alta resolução e 4K: Resoluções de até 3840 x 2160 compatíveis

com sistemas Windows 10, e 11 64 bits (com
45.322.752/0001-

07
06/03/2023
15:07:26

(com placa de vídeo compatível). PLACA DE VÍDEO Básico: GPU de 1 GB com 29 GB/s
de largura de banda, compatível com DirectX 11. Recomendado: GPU 4 GB com 106
GB/s de largura de banda, compatível com DirectX 11. NET Framework versão 4.8 ou

posterior.
45.322.752/0001-

07
06/03/2023
15:08:05

Autodesk Autocad 2023 Para Windows

Pregoeiro 06/03/2023
15:09:52

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Ok. Irei encaminhar o
informado para análise técnica superior. Favor aguardar.

45.322.752/0001-
07

06/03/2023
15:10:58

sim senhor as ordens e qualquer duvida pode nos chamar.
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45.322.752/0001-
07

06/03/2023
16:17:35

passamos aqui algumas informações importantes sobre o produto: O AutoCAD LT
possui capacidade de projetar em duas dimensões (2D), enquanto o AutoCAD possui o

poder tridimensional (3D). Outro fator que diferencia os dois é o preço. Como o
AutoCAD LT possui menos ferramentas, significa também que ele é mais barato do

que o AutoCAD
Pregoeiro 06/03/2023

17:01:11
Srs(as) Licitantes, iremos suspender a presente sessão eletrônica por questões

administrativas e retornaremos, amanhã, dia 07/03/2023, às 14 horas. Agradeço a
participação de todos.

Pregoeiro 07/03/2023
14:01:14

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 07/03/2023
14:03:48

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Transcrevo o inteiro teor do
Despacho proferido pela Seção de Suporte a Soluções Corporativas deste Tribunal:

Pregoeiro 07/03/2023
14:04:22

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - ..."Em resposta ao Despacho
1255487, tomando como base a afirmação presente no Evento SEI 1255441

parágrado Fornecedor fala: (06/03/2023 15:06:59) de que a licença oferecida é
vitalícia e conforme site do fabricante do produto

(https://www.autodesk.com.br/solutions/autocad-subscription-faq) licenças
permanentes não são mais comercializadas, ...

Pregoeiro 07/03/2023
14:04:44

Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - ... o entendimento desta
integrante técnica é de que o objeto ofertado NÃO ATENDE ao Termo de Referência

SMR 1227741. ..."
Pregoeiro 07/03/2023

14:06:12
Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Sr(a) Licitante, o produto
ofertado por V.Sª não atende aos requisitos do Termo de Referência, conforme o

despacho abaixo transcrito. V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento?
45.322.752/0001-

07
07/03/2023
14:08:16

Prezados boa tarde, não, apenas informar que nosso produto é original e que se não
lhes atende tudo bem, agradeço a oportunidade em participar e desejo bom pregão,

pela atenção obrigado.
Pregoeiro 07/03/2023

14:11:26
Para 45.322.752 MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA - Agradeço a participação de

V.Sª.
Sistema 07/03/2023

14:12:18
Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 07/03/2023
14:13:16

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda
empresa classificada para o item, por força da legislação e do edital devemos

questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor de R$
5.000,00, é possível?

Pregoeiro 07/03/2023
14:20:55

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Item 5.5 do Edital: Incumbirá ao licitante
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 07/03/2023
14:25:11

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a segunda
empresa classificada para o item, por força da legislação e do edital devemos

questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor de R$
5.000,00, é possível?

Pregoeiro 07/03/2023
14:31:54

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 07/03/2023
14:32:22

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Item 5.5 do Edital: Incumbirá ao licitante
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 07/03/2023
14:37:51

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Determino o prazo de 20 (vinte) minutos para
resposta. Após esse prazo, iremos recusar a sua proposta.

47.247.764/0001-
40

07/03/2023
14:38:51

Boa tarde

Pregoeiro 07/03/2023
14:39:01

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Boa tarde.

Pregoeiro 07/03/2023
14:39:29

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - V.Sª foi a segunda empresa classificada para o
item, por força da legislação e do edital devemos questionar sobre a possibilidade de

V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor de R$ 5.000,00, é possível?
47.247.764/0001-

40
07/03/2023
14:40:27

Infelizmente não consigo desconto adicional, pois as licenças tiveram um reajuste de
preços em fevereiro de 2023.

Pregoeiro 07/03/2023
14:41:06

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Agradeço. O valor ofertado na fase de lances é
compatível com o valor estimado por este Tribunal. Iremos convocar anexo para o
envio da proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo toda a
descrição completa do item, tudo em conformidade com as exigências do edital e

anexos. Favor encaminhar no prazo máximo de duas horas, conforme Edital.
Sistema 07/03/2023

14:41:25
Senhor fornecedor CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 47.247.764/0001-40,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 07/03/2023

14:41:40
Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Anexo convocado.

Sistema 07/03/2023
14:45:39

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
47.247.764/0001-40, enviou o anexo para o ítem 1.
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Pregoeiro 07/03/2023
14:51:54

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Sr(a) Licitante, informo que encaminhei a sua
proposta para análise técnica pela unidade demandante. Favor aguardar.

Pregoeiro 07/03/2023
15:36:17

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Por questões administrativas internas, iremos suspender
a presente sessão eletrônica e retornaremos amanhã, dia 08/03/2023, às 14:00

horas. Agradeço a participação de todos.
Pregoeiro 08/03/2023

14:01:51
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 08/03/2023
14:02:52

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o inteiro
teor do Despacho proferido pela unidade requisitante quanto da análise técnica da

proposta apresentada por V.Sª:
Pregoeiro 08/03/2023

14:04:55
Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - ..."Em atenção ao Despacho PREG 1256629, a

Seção de Manutenção e Reparos analisou a proposta da empresa CYBER WAN
TECNOLOGIA LTDA (1256625), à luz do Termo de Referência SMR 1227741, chegando
à conclusão de que a referida proposta atende as exigências do Termo de Referência,

de forma que, smj, a contratação poderá seguir adiante. ...
Pregoeiro 08/03/2023

14:05:23
Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - ... Deve a Unidade PREGOEIROS, a despeito do

que registrado acima, certificar-se de que a versão do software apresentada em
proposta corresponde a programa original, inclusive, certificar-se de que a proponente
oferece suporte técnico local para eventuais anomalias e / ou problemas encontrados

no uso da ferramenta querida, em conformidade com disposição ...
Pregoeiro 08/03/2023

14:05:37
Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - ... do Termo de Referência ( item 3 do evento

SEI nº 1227741). ..."
47.247.764/0001-

40
08/03/2023
14:07:57

Prezados, boa tarde! O objeto da licitação conta com suporte prestado por nós em
conjunto com distribuidor/ fabricante do software.

Pregoeiro 08/03/2023
14:15:29

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Agradeço. Irei comunicar ao setor competente
a sua informação fornecida. Peço a gentileza que aguarde.

Pregoeiro 08/03/2023
14:22:03

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - A unidade demandante pergunta se caso ocorra
algum problema técnico com o software, o suporte será local?

47.247.764/0001-
40

08/03/2023
14:28:36

Fornecemos suporte através de videoconferência ou videochamada, sanando dúvidas e
auxiliando na instalação do software, por exemplo. Caso o cliente solicite suporte

técnico, é prestado da mesma forma, sendo que neste caso o suporte é acompanhado
por um representante do distribuidor e/ou fabricante.

Pregoeiro 08/03/2023
14:32:20

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Agradeço. A unidade requisitante ainda solicita
o seguinte: .."certificar-se de que a versão do software apresentada em proposta

corresponde a programa original ..." (abaixo transcrito).
47.247.764/0001-

40
08/03/2023
14:32:31

A quantidade de clientes que solicita o suporte técnico propriamente dito é mínima, e
em 100% dos casos é resolvido através desses métodos.

Pregoeiro 08/03/2023
14:33:34

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Certo.

47.247.764/0001-
40

08/03/2023
14:34:54

Caso solicite, podemos encaminhar a "Carta do Fabricante" onde o mesmo autoriza a
Cyber Wan Tecnologia LTDA a fornecer os softwares da linha "Open"

Pregoeiro 08/03/2023
14:36:08

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Certamente. Iremos convocar anexo.

Sistema 08/03/2023
14:36:21

Senhor fornecedor CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 47.247.764/0001-40,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 08/03/2023
14:36:28

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Anexo convocado.

47.247.764/0001-
40

08/03/2023
14:48:05

Um instante, por favor.

Pregoeiro 08/03/2023
14:48:45

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Certo.

Sistema 08/03/2023
14:49:33

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
47.247.764/0001-40, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 08/03/2023
14:55:45

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Sr(a) Licitante, estou encaminhando a
Declaração anexada para a unidade requisitante para pronunciamento superior.

47.247.764/0001-
40

08/03/2023
15:00:47

Certo, aguardamos retorno.

Pregoeiro 08/03/2023
15:40:58

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Favor aguardar.

Pregoeiro 08/03/2023
16:35:21

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Favor aguardar.

Pregoeiro 08/03/2023
16:52:29

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Informo que até o presente momento a
unidade demandante ainda não procedeu a análise técnica. Peço a gentileza que

aguardem.
47.247.764/0001-

40
08/03/2023
16:54:07

Certo, Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 08/03/2023
17:21:03

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Transcrevo o parecer técnico:

Pregoeiro 08/03/2023
17:21:33

Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - ... "Em atenção ao Despacho PREG 1257436, a
Seção de Manutenção e Reparos entende que a empresa CYBER WAN TECNOLOGIA
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LTDA atende às exigências do Termo de Referência SMR 1227741, chegando à
conclusão de que a referida proposta atende as exigências do Termo de Referência, de

forma que, smj, a contratação poderá seguir adiante. ..."
Pregoeiro 08/03/2023

17:21:55
Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Conforme o parecer técnico abaixo transcrito,

iremos aceitar a proposta de V.Sª
Pregoeiro 08/03/2023

17:23:25
Para CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA - Passaremos para a fase de verificação das

documentações referentes ao processo de Habilitação.
Pregoeiro 08/03/2023

17:59:05
Tendo em vista o encerramento do horário comercial que se aproxima, iremos

suspender a sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, dia 09/03/2023, às 14 horas.
Agradeço a participação de todos.

Pregoeiro 09/03/2023
14:00:07

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 09/03/2023
14:01:08

Informo que estamos analisando os documentos referentes ao processo de
habilitação. Peço a gentileza que aguardem.

Sistema 09/03/2023
14:23:09

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 09/03/2023
14:23:31

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/03/2023 às
14:54:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 24/02/2023
12:34:27

Abertura da sessão
pública

02/03/2023
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

02/03/2023
14:10:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

02/03/2023
14:34:15 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

02/03/2023
17:29:10

Previsão de reabertura: 06/03/2023 14:00:00; Por questões administrativas
internas.

Reativação 06/03/2023
14:00:06

Suspensão
administrativa

06/03/2023
17:02:21

Previsão de reabertura: 07/03/2023 14:00:00; Por questões administrativas
internas.

Reativação 07/03/2023
14:00:24

Suspensão
administrativa

07/03/2023
15:37:02

Previsão de reabertura: 08/03/2023 14:00:00; Por questões administrativas
internas.

Reativação 08/03/2023
14:00:24

Abertura do prazo 09/03/2023
14:23:09 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

09/03/2023
14:23:31

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/03/2023 às
14:54:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:04 horas do dia 09 de março
de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Pregoeiro Oficial

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
Equipe de Apoio

Voltar   

JOAO HERMINIO 
DE BARROS 
NETO:30920065

Assinado de forma 
digital por JOAO 
HERMINIO DE BARROS 
NETO:30920065 
Dados: 2023.03.09 
15:07:13 -03'00'

SERGIO VILELA 
MENEGAZ 
LIMA:3092R125

Assinado de forma digital 
por SERGIO VILELA 
MENEGAZ LIMA:3092R125 
Dados: 2023.03.09 16:36:49 
-03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1168 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  1253340

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 1257629

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 1258430

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1258505

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1258501

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
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18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 1258493

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 1258495

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 1258497

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 1258492

RELATÓRIO DE SÓCIO ADMINISTRADOR: 1258483

REGISTRO COMERCIAL:  1258439 E 1258441

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 1258436

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 1258447

CONSULTA CONSOLIDADA: 1258431

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 1258499

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 1258444

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL E
MUNICIPAL: 1258456

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 1258431

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 1258445

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  1258507

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO
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25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  1258506

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 1256625

Resultado Fornecedor: 1258503

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 09/03/2023, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1258537 e o código CRC C527F471.

0006851-82.2022.6.02.8000 1258537v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006851-82.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 346 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 04/2023, objetivando a
aquisição de licenças anuais do software Autocad LT2023,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal.

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no evento SEI nº 1258537.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

 

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet - 1245484

DOU - 1246288

Portal - 1246289

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

 

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet - 1245484

DOU - 1246288

Portal - 1246289

 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM

Publicação em:

13/02/2023 (Comprasnet)

14/02/2023 (DOU)

14/02/2023 (Portal)

Ata Pregão
4/2023 (1258507) -
02/03/2023

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão
4/2023 (1258507)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM Termo de Adjudicação -

 1258506

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
SIM Termo Resultado por

fornecedor - 1258503

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM

Conforme contido na
Informação 1168 -
 1258537
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8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Consulta pelo Pregoeiro -
 1258430

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 1256665

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 1257629

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 1258431

CADIN: 1258505

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 1168 -
 1258537

 

Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica conclui
pela legalidade do presente procedimento licitatório, realizado
na modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do Pregão Eletrônico nº
4/2023, que visa a aquisição de licenças anuais do software
Autocad LT2023, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal,
conforme relatório Resultado por Fornecedor (1258503),
tendo como licitante vencedora a Empresa CYBER WAN
TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
47.247.764/0001-40, pelo melhor lance no valor total de R$
7.898,00 (sete mil, oitocentos e noventa e oito reais).

 
À superior consideração.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 10/03/2023, às 10:13, 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
1258810 e o código CRC 962444B9.

0006851-82.2022.6.02.8000 1258810v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 10 de março de 2023.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 4/2023, objetivando a aquisição
de licenças anuais do software Autocad LT2023, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação
deste Tribunal.

Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº
346 (1258810), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
concluiu pela legalidade do presente procedimento licitatório,
realizado na modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei
nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente,
pela Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à homologação do Pregão
Eletrônico nº 4/2023, que visa à aquisição de licenças anuais do
software Autocad LT2023, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal,
conforme relatório Resultado por Fornecedor (1258503), tendo como
licitante vencedora a Empresa CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 47.247.764/0001-40, pelo melhor lance no
valor total de R$ 7.898,00 (sete mil, oitocentos e noventa e oito
reais).

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de todos os
atos procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes autos eletrônicos
conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, e art. 13, VI, do Decreto nº
10.024/2019.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 10/03/2023, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1258940 e o código CRC 34CD3CA3.
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PROCESSO : 0006851-82.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : Autorização. Homologação. Empresa CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA.

 

Decisão nº 892 / 2023 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral em
substituição, inserta no evento SEI (1258940).

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer AJ-DG nº 346/2023 (1258810), atestando a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº
04/2023, objetivando a aquisição de licenças anuais do software
Autocad LT2023, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (1258503), de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de
Referência SMR (1227741) e Termo de Adjudicação (1258506), e
seus respectivos anexos, tendo como licitante vencedora a
Empresa CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA,  inscrita no CNPJ sob
o nº 47.247.764/0001-40, pelo melhor lance no valor total de R$
7.898,00 (sete mil, oitocentos e noventa e oito reais).

Desse modo, com arrimo na Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 
Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS

Presidente
Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ DAMASCENO
FREITAS, Presidente, em 13/03/2023, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1259114 e o código CRC 9BB45983.

0006851-82.2022.6.02.8000 1259114v3
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13/03/2023, 16:49 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=1118651&tipo=t 1/1

Pregão/Concorrência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00004/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 16:48 horas do dia 13 de março de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0006851-82.2022,
Pregão nº 00004/2023.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software
Descrição Complementar: Licenças anuais do software Autocad LT2023, conforme especificações descritas no Anexo I
do edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 9.417,1200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 7.898,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/03/2023
16:30:25 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CYBER WAN
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 47.247.764/0001-40, Melhor lance: R$

7.898,0000

Homologado 13/03/2023
16:48:30

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

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

DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2023.
À SLC, para publicar o resultado do certame e à

COFIN, para emissão da competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/03/2023, às 17:51, 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
1260090 e o código CRC 247169AD.

0006851-82.2022.6.02.8000 1260090v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Nota de Empenho: 220/2023 (emitido no COMPRAS)
Anulação do Pré-Empenho 26/2023

Observação:

- Decisão doc. 1259114.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 14/03/2023, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1260847 e o código CRC 64FAA63E.
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2023.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1260847),

registro minha assinatura no empenho 2023NE220, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/03/2023, às 15:53, 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
1260949 e o código CRC CC60759B.

0006851-82.2022.6.02.8000 1260949v1

Despacho COFIN 1260949         SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 / pg. 372



��������������	�� 
�����������������������������������������������

�����	������������� �����������!����"#��$�%� ���

�
������&����� '(�����'�������

)*+,-./01-23.234+5678-12
9:5*+0,23;21-<028

=0>-<3=8+?*@0-1<3.+3A2?B*-2,
C<:5*<>20?+3.+34+1+7-:+0?<

D39:5*+0,23;21-<0283*+1+7+E3FGH1-<3=8+?*@0-1<31<:323,<8-1-?2IJ<3.+35E78-12IJ<3.+3:2?B*-2,
1<:32,3,+KE-0?+,312*21?+*H,?-12,L

333MNONPQRPRSTUVW3XYZ[\Z][]\3X̂ LX\L_Y
333̀aUbRcPQVP̀defUVW3g+?<*3.+3h-1-?2Ii+,3+3C<0?*2?<,
333̀jRaNQVaW3gD;k4D3l=h=;D3h9AD3Dh=mD;k4=
333̀defUVW3nŶ oXp̂
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  14/03/2023 19:57
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2023 NE 220

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 1000000000 339040 70282 TIC LOCSOF

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

14/03/2023 Ordinário 0006851-82.2022.6.02 0,0000 7.898,00

47.247.764/0001-40 CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS ANUAIS DO SOFTWARE AUTOCAD LT2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
DESCRITAS NO ANEXO I. CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, SANSÕES, TUDO DE ACORDO COM O EDITAL DO
PREGÃO 04/2023, A DECISÃO Nº 892 / 2023 - TRE-AL/PRE/GPRES E PROCESSO 0006851-82.2022.6.02.

DEVE SER REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO PARA O E-MAIL CSCOR@TRE-AL.JUS.BR

07001105000042023 - UASG Minuta: 070011

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Favorecido

Endereço

GOV CARLOS DE LIMA CAVA 2821       LJ 09 CASA CAIADA

CEP

53130-555

Município

OLINDA PE

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

14/03/2023 19:57:16
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  14/03/2023 19:57
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 7.898,00

Total da Lista

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

001 7.898,00Item compra: 00001 - Licenças anuais do software Autocad LT2023,
conforme especificações descritasno Anexo I do edital.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

14/03/2023 Inclusão 4,00000 1.974,5000 7.898,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

14/03/2023 19:57:16

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

14/03/2023 15:52:50

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

14/03/2023 19:57:16
Operação
Alteração

Nota de Empenho 220/2023 (1261250)         SEI 0006851-82.2022.6.02.8000 / pg. 375



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 05302023031500131

131

Nº 51, quarta-feira, 15 de março de 2023ISSN 1677-7069Seção 3

. 099/2022 168/2022 Registro de preços para aquisição de licenças de softwares, para a Justiça Federal da 2ª
Região, através do Sistema de Registro de Preços, atuando o Tribunal Regional Federal da 2ª
Região (TRF2) como gerenciador e a Seção Judiciária do Espírito Santo (SJES) como

Participante.

26/12/2022
Pág.194
Nº242

T R F 2 - EO F - 2 0 2 2 / 0 0 1 4 8 . 0 2 Propaga Multivendas e Serviços
Integrados Ltda

. 094/2022 160/2022 Registro de preços para aquisição de licenças de softwares para servidores e estagiários com
necessidades especiais visuais, para a Justiça Federal da 2ª Região.

28/12/2022
Pág.216
Nº244

T R F 2 - EO F - 2 0 2 2 / 0 0 0 5 9 . 0 2 Brasil Braille Informática Ltda

. 095/2022 160/2022 Registro de preços para aquisição de licenças de softwares para servidores e estagiários com
necessidades especiais visuais, para a Justiça Federal da 2ª Região.

02/01/2023
Pág.134

Nº1

T R F 2 - EO F - 2 0 2 2 / 0 0 0 5 9 . 0 1 Weltsolutions Suporte em Tecnologia
da Informação EIRELLI

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de empenho: 2023NE000008, emitida em 07/03/2023. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratado: Antonio do Passo Cabral. Objeto: Ministrar aula no "Curso Prático de
Direito Internacional". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei
8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168419. Elemento de
despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 1.500,00. Proc. nº TRF2-EOF-2023/00028.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0004505-02.2022.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.006.11.2022 ao
Contrato nº 04.006.10.2022; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ nº 59.949.362/0001-76; Contratada: VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA S/A, CNPJ nº 05.872.814/0001-30; Objeto: alteração subjetiva do Contrato
nº 04.006.10.2022, em razão da incorporação da empresa originariamente contratada
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A pela empresa VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA S/A, denominada no preâmbulo deste instrumento, passando a empresa
incorporadora a suceder em todos os direitos e obrigações a empresa incorporada;
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93; Data de assinatura: 14/03/2023; Vigência: a partir de
sua assinatura; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 037/2021; Signatários: pelo
Contratante, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral e, pela Contratada, o Sr.
Jeankarlo Rodrigues da Cunha e o Sr. Antonio Carlos Allig, Procuradores.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022

PROCESSO SEI Nº 29556-15.2022.4.03.8000
A Pregoeira designada pela Portaria nº 6.043 de 08/08/2022, torna público que

o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 055/2022 para contratação de empresas especializadas
distintas para prestação de serviços de comunicação através de acesso IP permanente,
dedicado e exclusivo, em fibra óptica, para conexão do Data Center do Tribunal Regional
Federal da 3ª Região - TRF3 e a rede mundial de computadores - INTERNET, incluso
instalação, serviço de mitigação de ataques distribuídos de negação de serviços - DDoS,
pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, adjudicado o item 01 à empresa Mob Serviços
de Telecomunicações S.A., com o valor total de R$ 1.267.152,00 e o item 02 à Vogel
Soluções em Telecomunicações e Informática S.A., com o valor total de R$ 1.153.920,00.

São Paulo-SP, 14 de março de 2023.
RAIANY OLIVEIRA REIS

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não
sofreram alterações os preços registrados no Sistema de Registro de Preços, publicados no
Diário Oficial da União, Seção 3, nº 83 de 04/05/2022, pág. 158, nº 155 de 16/08/2022,
pág. 137, nº 167 de 01/09/2022, pág. 201, nº 174 de 13/09/2022, pág. 151, nº 225 de
01/12/2022, págs. 116 e 117, nº 235 de 15/12/2022, pág. 177, nº 241 de 23/12/2022, pág.
215 e nº 245 de 29/12/2022, pág. 190. As Atas estão disponíveis na internet, no endereço
eletrônico http://web.trf3.jus.br/contas/AtasRegistroPrecos.

São Paulo-SP, 9 de março de 2023.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2023 - UASG 90030

Nº Processo: 0001345-05.2023. Objeto: Registro de Preços de Água Mineral.
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 15/03/2023 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua
Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00005-2023. Entrega das Propostas: a partir
de 15/03/2023 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
30/03/2023 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital também
disponível no site www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora-geral

(SIASGnet - 14/03/2023) 90030-00001-2023NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 13/2022. Contratante: TRF5ªRegião.
Contratada: NEODEL TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA (MEDICINA DIRETA). CNPJ nº
17.837.599/0001-15. PAV nº 0013194-71.2022.4.05.7000-TRF5ªR. Objeto: Prorrogação
do prazo de vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses (itens 1, 2 e 3), com
fundamento no art. 57, inc. II da Lei nº 8.666/1993 e na Cláusula Sétima, item 7.1 do
instrumento contratual. Valor: R$ 120.713,50 (cento e vinte mil, setecentos e treze
reais e cinquenta centavos) PTRES-168462 e ED-339040.19 e 339040.21. Vigência: De
31/03/2023 até 30/03/2024. Assinatura: 13/03/2023. Assinam: Marcelo Nobre Tavares,
Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªR., e Tiago Reis Delgado representante da
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2020, de prestação de serviço de manutenção
em equipamentos de ar condicionado de precisão para a Justiça Federal em Belo
Horizonte/MG. CONTRATANTE: a União, por meio da Justiça Federal de Primeiro Grau em
Minas Gerais. CONTRATADA: DALA SERVICE AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ:
18.090.313/0001-43. OBJETO: Prorrogação da vigência para o período de 16/03/2023 a
15/03/2024 e adequação de cláusulas contratuais. BASE LEGAL: Processo SEI 0005303-
61.2020.4.01.8008 e Lei 8.666/93. Data de assinatura: Assinado digitalmente em
28/02/2023, pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Dr. Raimundo do Nascimento
Ferreira, pela Contratante, e em 14/03/2023 pelo Sr. Elias da Silva Júnior, pela Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022

PROCESSO N. 0010619-84.2022.4.1.8008.
O Tribunal Regional Federal da 6ª. Região, às 10h30min, do dia 27/03/2023,

dará início à abertura de propostas do pregão, relativo à contratação de serviços técnicos
avançados na área de Tecnologia da Informação - TI, para sustentação da infraestrutura de
TI do Tribunal Regional Federal da 6ª Região e das Subseções Judiciárias, de acordo com as
especificações, padrões de desempenho e de qualidade constantes do Termo de Referência
e da Minuta Contratual. O pregão será realizado no Portal de Compras do Governo Federal
(Comprasnet). O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos
https://www.gov.br/compras/pt-br/ e https://portal.trf6.jus.br/institucional/compras-e-
licitacoes/ - "Licitações e Compras da SJMG/TRF6" - "Licitações em andamento 2022".
Outros esclarecimentos sobre a presente licitação poderão ser obtidos em dias úteis, por
meio do e-mail licitacao.mg@trf6.jus.br

Belo Horizonte-MG, 14 de março de 2023.
JÚLIO AUGUSTO R. PRADO

Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 01/2023; Processo nº 0002534-46.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
6.999/1982, Resolução nº 23.523/2017, do TSE e Lei 8.666/1993 e suas atualizações.
Partes: Município de Arapiraca/AL, CNPJ nº 12.198.693/0001-58, e a União, através do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: conjugação de
esforços entre os partícipes para atuar em parceria, na continuidade das ações
institucionais necessárias à realização das atividades inerentes à Justiça Eleitoral, no
Município de Arapiraca/AL, no que concerne à requisição de pessoal. Vigência: 5 anos, a
partir da data de assinatura (02/03/2023), podendo ser prorrogado.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2022; Processo SEI nº 0001468-
26.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666 e alterações, e na Cláusula
Dez do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa SERQUIP TRATAMENTOS
RESÍDUOS AL LTDA., inscrita no CNPJ 06.121.325/0001-09; Objeto: prorrogação da vigência
do Contrato, que trata da prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento e a
destinação final do material gerado pela Assessoria de Assistência Médica e Odontológica,
em conformidade com a RESOLUÇÃO CONAMA 358/05, por 12 meses; Valor total do
aditivo: R$ $ 4.554,24 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro
centavos); Valor mensal: R$ 379,52 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois
centavos); Assinatura: 01/03/2023.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023

Processo SEI nº 0006851-82.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO

FREITAS, homologou, em 13/03/2023, o resultado do Pregão Eletrônico nº 04/2023, que
tem por objeto a aquisição de licenças anuais do software Autocad LT2023, de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal,
adjudicado à empresa CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
47.247.764/0001-40, em razão do melhor lance ofertado, no valor total de R$ 7.898,00 (sete
mil, oitocentos e noventa e oito reais); e autorizou a contratação da empresa com arrimo na
Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 14 de março de 2023.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

R E T I F I C AÇ ÃO

No Extrato de Contrato nº 03/2023, publicado no DOU do dia 16/02/2023,
Seção 03, nº 34, pág. 188, onde se lê: "Vigência: 12 meses, a partir da data de sua
assinatura (08/02/2022), podendo ser prorrogado, por até 60 (sessenta) meses", leia-se:
"Vigência: 12 meses, a partir da data de sua assinatura (08/02/2023), podendo ser
prorrogado, por até 60 (sessenta) meses".

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

SEI nº 1263-47. Pregão Eletrônico SRP nº 73/2022 do Tribunal Regional Eleitoral de
Pernambuco (TRE-PE).

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), no uso de
suas atribuições, AUTORIZA a contratação à Ata de Registro de Preços nº 100/2022,
resultante do Pregão Eletrônico nº 73/2022, do TRE/PE, em conjunto com os TRE/AL e
TRE/RO, registrada em favor da empresa OI S/A, CNPJ nº 76.535.764/0001-43, com vistas
à contratação de solução de Firewall e Secure Web Gateway, no valor total de R$
887.687,75 (oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e
cinco centavos).

Manaus-AM, 14 de março de 2023.
JORGE MANOEL LOPES LINS
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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 março de 2023.

À SEIC,

 

Para eventual atualização do Portal da Transparência.

 

À SAD,

 

Para as providências de envio da nota de empenho.

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 15/03/2023, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1261760 e o código CRC 7B9C156C.

0006851-82.2022.6.02.8000 1261760v1
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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 março de 2023.
À SEIC, para remessa da nota de empenho

(doc. 1261250) ao fornecedor e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/03/2023, às 17:16, 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
1261939 e o código CRC 865C070B.

0006851-82.2022.6.02.8000 1261939v1
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E-mail - 1261961

Data de Envio: 
  15/03/2023 17:29:13

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

Para:
    jose@cyberwan.com.br

Assunto: 
  Nota de Empenho - Pregão Eletrônico TRE/AL nº 04/2023

Mensagem: 
  Prezados,

Encaminhamos nota de empenho nº 220/2023, no montante de R$ 7.898,00, relativa à aquisção de
licenças anuais do software Autocad 2023, relacionada ao Pregão Eletrônico TRE/AL nº 04/2023.

Após a devida conferência, solicitamos que nos seja confirmado o recebimento desta correspondência
eletrônica.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratação
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Nota_1261250_NE_070011_2023NE000220_v002_47247764000140_20230314195723.pdf
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De: José Rodrigues Cartaxo <jose@cyberwan.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 16/03/2023 02:20 PM
Assunto: [seic] RES: Nota de Empenho - Pregão Eletrônico TRE/AL nº 04/2023

Prezados, boa tarde!
Haveria algum contrato Autodesk vigente? Caso haja, deseja manter o contrato existente ?
Para darmos andamento ao processo de entrega das licenças será necessário nos informar;
 
e-mail para recebimento das licenças:
nome completo do responsável:
Telefone para contato:

OBS: Em casos de renovação, favor informar ID do contrato e do cliente.
 
e-mail para recebimento da NFe:
nome completo do responsável:
Telefone para contato:

Att.,

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 15 de março de 2023 17:29
Para: José Rodrigues Cartaxo <jose@cyberwan.com.br>
Assunto: Nota de Empenho - Pregão Eletrônico TRE/AL nº 04/2023

Prezados,

Encaminhamos nota de empenho nº 220/2023, no montante de R$ 7.898,00, relativa à aquisção de licenças anuais do software Autocad 2023, relacionada
ao Pregão Eletrônico TRE/AL nº 04/2023.

Após a devida conferência, solicitamos que nos seja confirmado o recebimento desta correspondência eletrônica.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratação
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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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 2023.
 
À SMR,
 
Após envio da nota de empenho à contratada,

encaminhamos os autos para esclarecimento acerca do
questionamento feito pela empresa (1262679), bem como para
as demais medidas cabíveis.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 16/03/2023, 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
1262683 e o código CRC FD34940C.

0006851-82.2022.6.02.8000 1262683v1
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