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

 

Memorando nº 1040 / 2022 - TRE-AL/PRE/PREG
Maceió, 05 de setembro de 2022.

Para: SAD.

Assunto: Informar. Fracasso. Item 3 do Pregão 48/2022. Minicomputador e Monitor/TV
4K.

 

Prezada Coordenadoria de Material e Patrimônio do TRE/AL,
 
Em cumprimento ao Despacho SAD 1143454, mediante este

expediente o Pregoeiro subscrevente informa sobre o fracasso do Item
3 (Minicomputador e Monitor/TV 4K) do Pregão 53/2022, conforme documentos
SEI contantes do PA relacionado (0004955-38.2021.6.02.8000):

 

Ata Pregão Eletrônico 48/2022 (1111234);
Ata Complementar n.º 1 PE 48/2022 (1135587);
Termo de Adjudicação (itens 2 e 3) PE 48/2022 (1141021);
Termo de Julgamento (item 1) PE 48/2022 (1140601);
Comprovante Resultado do Fornecedor - PE 48/2022 (1140602);
Termo de Homologação - PE 48/2022 (1142491).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 05/09/2022, às 19:21, 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
1143524 e o código CRC 8E68EDCC.

0009079-30.2022.6.02.8000 1143524v7
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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 setembro de 2022.

 

Diante do fracasso do item 3, do Pregão Eletrônico nº
48/2022, 1092035, Memorando 1040, 1143524, e da solicitação de
instrução da repetição do certame, Despacho SAD 1143454,
encaminho os presentes autos à COINF, para revisão, caso
pertinente, das especificações técnicas do item a ser licitado.

 
Após, à SEIC, para atualização da pesquisa de preços,

caso entenda necessária.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 06/09/2022, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143838 e o código CRC 57A97D64.

0009079-30.2022.6.02.8000 1143838v1

Despacho COMAP 1143838         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 2



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

 

Termo de Referência - TIC nº 28 / 2022

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Aquisição de computadores  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

02. Quantidade
Lote Único:

Item 01: Minicomputador: 04 (unid)
Item 02: Monitor/TV 4K: 08 (unid)

03. Resumo da Especificação do
Objeto

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

 

04. Valor Estimado Os preços médios e totais foram apurados pela Seção de Instrução de Contratações -
evento 1043088

05. Justificativa

Diante do fracasso do item 3, do Pregão Eletrônico nº 48/2022, 1092035

Lote Único

Destinados à promover a atualização de solução de painel de monitoramento de enlaces de dados e demais
serviços informatizados essenciais, outrora em uso na Coordenadoria de Infraestrutura/STI, com mais de 04
(quatro) anos e, neste momento paralisado por defeito em seus equipamentos 

Porque lote único:

Garantir a interroperabilidade do conjunto dos itens formadores do lote, vez que não se pode, de antemão, saber
qual o conjunto de equipamentos que serão apresentados, nem, por natural, o seu conjunto de conectores e
cabos de conexão, sendo estes variados.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento  é de 90 (noventa) dias corridos ou comforme estabelecido no detalhamento
do item específico, após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

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

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Rua Coronel Pedro Lima, 230 -  Jaraguá

Maceió – AL CEP 57022-220

Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 18h e sexta-feira das 7h30min Às 13h00min.
10. Unidade Fiscalizadora SAU/COINF/STI
11. Unidade Gestora A ser determinada pela SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Aquisição de computadores  para substituir equipamentos fora

de garantia e/ou obsoletos.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Aquisição de computadores  para substituir equipamentos fora

Termo de Referência - TIC 28 (1144538)         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 3



de garantia e/ou obsoletos.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de
equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais
cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a
necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da
efetividade e continuidade do mister da Secretaria.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
computadores demandados e:

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades
administrativas e judiciais.

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e
administrativas.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da capacidade produtiva
atualizada.
Dotar o TRE/AL de computadores com desempenho adequado e com
confiabilidade.

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

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

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

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

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

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0004955-38.2021.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a renovação do parque de computadores/estações.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Aquisição.

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

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.

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

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

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

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

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
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Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

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

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

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

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

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

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

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

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. O equipamento deverá constar na Lista de BIOS & Firmware Compatibility

para a solução de rastreamento e segurança da Absolute Software
(http://www.absolute.com/en/partners/bios-compatibility) prevista nas
especificações tecnicas, comprovando assim sua compatibilidade e
homologação com a mesma.

2. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma
ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold
ou, ainda, comprovada através de certificados emitidos por instituições
credenciadas ao ABNT ou INMETRO com o mesmo vies;

4. BIOS compatível com as normas NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678;

5. Todos equipamentos deverão ser fornecidos com cabo de força no padrão
NBR 14136;

6. Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea –
NBR 14136) para o padrão antigo (macho – NEMA 5-15);

2. COMPATIBILIDADE
1. Windows minimum hardware requirements para Windows 11 disponível

em https://download.microsoft.com/download/7/8/8/788bf5ab-0751-4928-
a22c-
dffdc23c27f2/Minimum%20Hardware%20Requirements%20for%20Windows%2011.pdf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

LOTE Único

ITEM 01: MINICOMPUTADOR

Características Mínimas:

1. Processador com arquitetura ARM v8, com pelo menos 4 núcleos e frequência de
1.5GHz;

2. 08 Gb de Memória RAM LPDDR4;

3. Permitir a utilização de até 02 monitores simultaneamente, com resolução de até
pelo menos 4K a 60fps;

4. Fonte externa ao gabinete, com seleção automática de voltagem de entrada
110/220V e interruptor para ligar/desligar;

5. O conector de alimentação da placa-mãe deverá ser do tipo USB-C;

6. Gabinete em material plástico preto, com mini fan para ventilação forçada e
aberturas para todas as interfaces e conectores externos disponíveis na placa-
mãe, excluindo-se para esta exigência as expansões internas;

7. Deverão ser fornecidos todos os dissipadores de calor necessários para o correto
funcionamento do equipamento;

8. Interfaces:

1. 01 interface de rede RJ-45 10/100/1000;

2. 02 USB 3.0;

3. 02 USB 2.0;

4. 02 Micro-HDMI, com sorte para vídeo de 4K;

5. 02 MIPI DSI display.

9. Conectividade Wireless:
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1. Interface Wifi 2.4/5.0 GHz IEEE 802.11ac;

2. Bluetooth 5.0.

10. Deve ter slot para cartão micro SD, podendo ser interno ao gabinete;

11. Acompanhar 01 cartão micro SD Classe 10 ou superior, com capacidade de
128GB;

12. Deve vir com o sistema operacional Linux Ubuntu MATE instalado no cartão micro
SD;

13. Acompanhar fonte externa ao gabinete, com seleção automática de voltagem de
entrada 110/220V;

14. Acompanhar 02 cabos micro-HDMI para HDMI, com tamanho mínimo de 1,5
metro cada, que permita a interligação simultânea de 02 monitores ao
equipamento;

15. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

 

LOTE Único

ITEM 02: MONITOR/TV 4K

Características Mínimas:

1. Serão aceitos monitores e TVs que atendam requisitos técnicos exigidos;

2. Tecnologia LED mínimo de 40 polegadas e máximo de 45 polegadas;

2. Proporção de tela: 16:9;

3. Suporte a resolução de nativa de 3840x2160 ou superior; 

4. Taxa de atualização de 60Hz;

5. Deve ter borda fina;

6. A base deve ser removível, para permitir a fixação do monitor em parede;

7. Acompanhar kit, com braço articulado, para fixação da TV em parede;

8. Autofalantes integrados;

9. Suporte a pelo menos 03 conexões HDMI e 01 USB. Serão aceitas conexões
Micro-HDMI, desde que sejam compatíveis com os cabos indicados no Item 01;

10. Fonte de alimentação com comutação automática de voltagem 110/220;

11. Deve ter cor predominantemente preta;

12. Deverá ser compatível com as interfaces e cabos de vídeo da CPU do
minicomputador, Item 01;

13. Assistência Técnica em Maceió/AL;

14. Garantia de 12 (doze) meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recebimento do Objeto:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. Multa de:
i. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento ou

nota de empenho, no caso de atraso injustificado na entrega dos
equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; conforme
o instrumento aplicável ao caso concreto;

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

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento/empenho, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
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cancelamento do registro de preços do Fornecedor;
ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,

no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

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

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

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

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento/empenho, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento
do registro de preços do Fornecedor; conforme o instrumento aplicável
ao caso concreto;

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

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

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

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

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

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

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

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
Garantia em conformidade no que estipulado em cada caso.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

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

 

 

Não há modelos aplicáveis

Maceió, 06 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 06/09/2022, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144538 e o código CRC 0CD2C3DF.

0009079-30.2022.6.02.8000 1144538v13
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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 setembro de 2022.
 
Diante do Termo de Referência - TIC 28, 1144538,

encaminho os presentes autos, à SEIC, preliminarmente, para
realização da pertinente pesquisa de preços.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 06/09/2022, às 20:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144615 e o código CRC 8EB079FF.

0009079-30.2022.6.02.8000 1144615v1

Despacho COMAP 1144615         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 10



E-mail - 1145760

Data de Envio: 
  08/09/2022 15:44:59

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

Para (com cópia oculta):
    hazael_santos@hotmail.com
    inforlicit@gmail.com
    rmlicitacao@outlook.com
    rdinformaticabr@gmail.com
    dkmlicitacao@gmail.com
    administrativo@globallicitacoes.ind.br
    awprodutoseservicos@gmail.com
    t.i.tecnologia.infor@gmail.com
    ma3tech@ma3tech.com.br
    esperancatcs@gmail.com
    contato@horustecnologia.ind.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Minicomputador e Monitor/TV 4K. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 

Prezados Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir Minicomputadores e Monitores/TVs 4K, conforme
especificações constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_1144538.html
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E-mail - 1145790

Data de Envio: 
  08/09/2022 15:55:48

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

Para (com cópia oculta):
    licitacao@microsens.com.br
    licitacao@realinformatica.net.br
    alexandre@trama2.com.br
    paulo@phdcon.com.br
    universo.comercial@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Minicomputador e Monitor/TV 4K. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 

Prezados Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir Minicomputadores e Monitores/TVs 4K, conforme
especificações constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12h às 19h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_1144538.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2022.
À COINF
 
Com o objetivo de auxiliar na pesquisa para cotação de

preços dos itens minicomputador e monitor/tv, termo referência
1144538, consultamos essa Coordenadoria se os modelos abaixo
atendem às especificações.

 
Item 01 - Minicomputador, modelo Positivo Master

D6200, evento 1145967;
 
Item 02- Monitor/TV 4K, modelo LG 43UH5F,

evento 1145970.
 
Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 08/09/2022, 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
1145973 e o código CRC 49372426.

0009079-30.2022.6.02.8000 1145973v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2022.
À SEIC
 
Sra. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 1145973, informo

que os equipamentos listados são tecnicamente compatíveis,
para fins de cotação, com o objeto a ser licitado.

Todavia, para fins de ampliação de pesquisa,
sugere-se avaliar, se possível, aproveitar os preços
verificados, nesta data, para itens compatíveis obtidos via
internet, conforme evento 1147281.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 10/09/2022, às 14:16, 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
1147282 e o código CRC 5E1624D9.

0009079-30.2022.6.02.8000 1147282v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se da aquisição de minicomputadores e

monitores/TVs 4K, mediante sistema de registro de preços, após
fracasso no Pregão Nº 48/2022-TREAL, despacho COMAP 1143838,
de acordo com termo de referência 1144538.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho COMAP 1144615.
 
A pesquisa foi realizada por meio de consulta a sítios

eletrônicos (1145967, 1145970, 1147281 e 1148299), com o auxílio
da unidade demandante, despacho COINF 1147282, resultando na
estimativa seguir:

 

Item Quant CATMAT
         Valor Médio

Unitário Total

1 4 467281 R$
3.850,81

R$
15.403,24

2 8 150699/44083 R$
6.874,00

R$
54.992,00

               Valor Global            R$ 70.395,24

 

 

Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade
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Pregão Eletrônico, pelo sistema de registro de preços, com
fundamento na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos
nº 7.892/2013 e 10.024/2019, com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte.

 

À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 12/09/2022, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 12/09/2022, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148301 e o código CRC 89D19954.

0009079-30.2022.6.02.8000 1148301v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Tratam os presentes autos de aquisição de

computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos, conforme Termo de Referência - TIC 28, 1144538.

 
Tal aquisição restou fracassada, nos autos do

Procedimento SEI nº 0004955-38.2021.6.02.8000, Pregão Eletrônico
nº 48/2022, 1092035.

 
Retornaram os autos à unidade demandante, Despacho

COMAP 1143838, para revisão das especificações técnicas do item a
ser licitado, gerando novo Termo de Referência, evento 1144538, no
qual mudou-se a forma de aquisição, de Sistema de Registro de
Preços para aquisição imediata.

 
Constam dos autos o pesquisa de preços realizada pela

Seção de Instrução de Contratações, Despacho SEIC 1148301.
 
Nesse sentido, encaminho o Termo de Referência - TIC

28, 1144538, para análise e aprovação de Vossa Senhoria, caso seja
de sua aquiescência e continuidade do feito.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
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Coordenadora, em 12/09/2022, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148734 e o código CRC 2D4624B7.

0009079-30.2022.6.02.8000 1148734v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
Ao Senhor Secretaria de TI, para aprovação, na

forma do Regulamento da Secretaria, do Termo de Referência
- TIC 28 (doc. 1144538).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/09/2022, às 22:23, 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
1149002 e o código CRC 33B45286.

0009079-30.2022.6.02.8000 1149002v1
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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 setembro de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Manifesto concordância com o termo de referência

apresentados nestes autos.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 13/09/2022, às 08:11, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1149037 e o código CRC A80FFCDD.

0009079-30.2022.6.02.8000 1149037v1
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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 13/09/2022, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1149165 e o código CRC 449C7169.

0009079-30.2022.6.02.8000 1149165v2
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2022.
Em face do Despacho STI 1149037, aprovo o Termo

de Referência - TIC 1144538, ressalvados os aspectos técnicos
envolvidos, e remeto os autos à SGO, para resreva de crédito,
e à SLC, para elaborar a minuta do edital, observando o que
consta do Despacho SEIC 1148301.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/09/2022, às 12:54, 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
1149273 e o código CRC 9779C561.

0009079-30.2022.6.02.8000 1149273v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  13/09/2022 15:12
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 248

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449052 70290 INV EQUTIC

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

13/09/2022 0009079-30.2022.6.02 - 70.395,24

Código Nome

070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Favorecido

Endereço

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

CEP

57051-090

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 2122-7700

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA COMPRA DE COMPUTADORES E MONITORES. VALOR NO DESP SEIC DOC
1148301. PROC 0009079-30.2022.6.02

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

13/09/2022 Inclusão 70.395,24

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

13/09/2022 15:10:30
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PRÉ-EMPENHO 248-2022; 2022RO001261

Observação:

- RESERVA DE CRÉDITO PARA COMPRA DE COMPUTADORES E
MONITORES. VALOR NO DESP SEIC DOC 1148301.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 13/09/2022, 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
1149516 e o código CRC 65950A70.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022

MINUTA

PROCESSO Nº: 0009079-30.2022.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM (LOTE
ÚNICO)
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2022
Horário Abertura: XX horas
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM (LOTE ÚNICO), confor-
me descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para aquisição de
computadores, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013,  pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores
alterações, em consonância com o que  faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de
Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123,  de  14/12/2006,  o Decreto nº
7.174/2010, o  Decreto nº 8.184/2014,  a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se
adota o SICAF –  Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1 - DO OBJETO

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro  de  Preço  para  aquisição  de
computadores  para  substituir  equipamentos  fora  de  garantia  e/ou  obsoletos,  conforme
especificações descritas no Anexo I deste edital.

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

2.2. 2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do
TRE/AL.

2.3. A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
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ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA

3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente, por
e-mail.

4 - DA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar deste pregão,  exclusivamente Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte do  ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.

4.1.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno  porte,  para  as  sociedades  cooperativas  mencionadas  no  artigo  34  da  Lei  nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microem-
preendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

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

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

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

4.3.5. que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em pro-
cesso de dissolução ou liquidação;

4.3.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento 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 reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4.3. 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
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de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certa-
me.

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 apresen-
tada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-
dade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-
ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
ção ou aqueles se tornem desatualizados.
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-
ção no momento da habilitação

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos ter-
mos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão.

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica-
do somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrôni-
co, dos seguintes campos:

a) Valor global dos subitens que compõem o item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifica-
ção constante no Anexo I;

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou in-
diretamente no fornecimento dos bens.
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7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera-
ção, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60  (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-
presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

1. 8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-
rência.

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

8.2.2. A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

8.5.1. Os  lances  deverão  ser  ofertados  pelo  valor  global  do  item,  considerando  o
quantitativo  total  e  os  subitens  que  o  compõem,  haja  vista  a  impossibilidade  de
agrupar itens com o benefício previsto no Decreto nº 7.174 no Comprasnet.

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
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8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superio-
res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigilo-
so até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-
derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes,
até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-
chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender
às exigências de habilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imedia-
tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio do sistema.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
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8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo supe-
rior 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 ele-
trônico utilizado para divulgação.

8.19. O Critério de julgamento adotado será o  menor preço por item,   conforme definido
neste Edital e seus anexos.

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

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate se-
rá aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.23.  Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes
das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-
rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-
to da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
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9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-
or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar pre-
ço manifestamente inexequível.

9.3.1.  Os preços máximos fixados para os materiais licitados estão descriminados na
tabela abaixo:

ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

1
1

Minicomputador
4 R$ 3.850,81 R$ 15.403,24

2 Monitor/TV 4K 8 R$ 6.874,00 R$ 54.992,00

Valor global do item R$ 70.395,24

9.3.2.  Os preços máximos ora mencionados de modo algum vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

9.3.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor unitário
de cada subitem que compõe o item ofertado e em relação ao valor total do
item ofertado.

9.3.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor  zero,  incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos  encargos,  ainda que o ato convocatório  da licitação não
tenha  estabelecido  limites  mínimos,  exceto  quando  se  referirem  a  materiais  e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-
bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-
damentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser rei-
niciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antece-
dência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
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fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálo-
gos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por ou-
tro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo siste-
ma eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no
prazo de 2 (duas)  horas,  a partir  da solicitação,  os dados do licitante vencedor: Razão
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para
contratação sugerido no ANEXO II.

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-
derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item
8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimen-
to 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 ca-
dastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2.  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-
bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-
cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-
te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-
ção.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
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10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-
rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será ve-
rificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-
GES/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;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-
CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, ex-
ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pre-
goeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de  2 (duas) horas,
sob pena de inabilitação.

10.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos me-
diante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em re-
lação à integridade do documento digital.

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-
tes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-
triz, 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 somen-
te em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de nú-
meros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:
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a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-
cantis, 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 verifi-
cação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-
tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-
probatório 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;

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-
terações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela  Secretaria da Receita  Federal  do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, medi-
ante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos ter-
mos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, re-
lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-
jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-
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dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1.  O  licitante,  microempresa  ou  empresa  de  pequeno porte,  deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regula-
ridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabili-
tação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-
mentação 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.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-
tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Comple-
mentar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadas-
tros de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-
lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as de-
mais exigências do edital.

10.10.2.5.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração públi-
ca, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-
tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar  minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-
correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-
ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-
bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
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10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-
ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retira-
da(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-
tante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-
zo 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.

a) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

b) conter a descrição do objeto licitado;

c) conter o preço unitário e total de cada subitem que compõe o item ofertado.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-
ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode-
lo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-
sos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-
tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-
to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-
te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será conce-
dido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção

Minuta de edital (1154601)         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 61



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende re-
correr e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-
rificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer im-
portará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido  o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-
tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-
tamento.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à rea-
lização 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 posterio-
res ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a ses-
são reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados conti-
dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atuali-
zados.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-
ca, 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 discriminado no item 24.11
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 res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-
tos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-
rá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO

15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.

16 - DA ADJUDICAÇÃO,  DA  HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art.  11 do Decreto nº 7.892/2013,  serão convocados para assinar  a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior  será  elaborado  desde  que viabilizado  pelo  sistema Comprasnet,  tal  como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.
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16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.

16.5. A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

16.6. A recusa injustificada de  fornecedor  classificado em assinar  a ata,  dentro  do
prazo estabelecido no  subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades  aludidas no
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

16.7. A  contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  pelo  órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual,  emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o  art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.

16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.

16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.

16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

16.11. Os  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”

Minuta de edital (1154601)         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 64



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

e  “d”  do  subitem  16.12. será  formalizado  por  despacho  do  órgão  gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.12.2. O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato
superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.

16.15. A Ata  de  Registro  de  Preços, durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem  fazer  uso  da  ata  de  registro  de  preços,  deverão  consultar  o  órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

16.15.1.1. A  manifestação  do órgão  gerenciador  de que trata  o  subitem
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência,
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização
da ata  de registro de  preços,  conforme estabelecido em ato  do Secretário  de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

16.15.1.2. O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador,
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal.

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para
adesão  exarada  pelo  órgão  gerenciador,  em  conformidade  com  as
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019.

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o  subitem 16.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do  instrumento  convocatório  e  registrados  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.

16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao  dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
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não participantes que aderirem.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

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

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

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

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

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

18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
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b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

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

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

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

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração 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) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patri-
mônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, proceden-
do imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus de-
corrente;

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

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

i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitan-
do todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de ne-
gócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, pe-
nal e administrativa;

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

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as ati-
vidades necessárias para prestar a garantia on-site;
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l) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividades da garantia técnica.

19 - DA PUBLICIDADE

19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

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

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

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

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;

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

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

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

20.6.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

20.7. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

20.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

20.9.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

20.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
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recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

a. Advertência:

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

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

b. Multa de:

b.1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplica-
da a multa de 7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será
aplicada a penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos;

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

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução.

b.3.  10%  sobre  o  valor  constante  da  Ordem  de  Fornecimento,  no  caso  de
inexecução parcial da obrigação assumida;

b.4. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da
obrigação,  podendo  haver,  ainda,  o  cancelamento  do  registro  de  preços  do
Fornecedor;
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b.5. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa  em assinar  a  Ata  ou  o  instrumento  do contrato,  ou  retirar  a  Ordem de
Fornecimento.

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

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

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

21.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.

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

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

21.6. 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..

21.7. 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.

21.8. 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.

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

21.10. 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.

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

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

Minuta de edital (1154601)         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 70



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

21.13. 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.

21.14. 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.

21.15. 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.

21.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

22- DO PAGAMENTO

22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a
contratada atender aos seguintes requisitos:

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

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

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de
que trata o item anterior.

22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
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N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

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

23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022,  PTRES
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52.
(Equipamentos e Material Permanente).

23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações
orçamentárias respectivas.

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-
servarão o horário de Brasília – DF.

24.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-
pios da isonomia e do interesse público.

24.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou de-
mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.9. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que     impeça  
a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o     primeiro     dia     útil  
subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  ambiente  do  
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.

24.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
NEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022

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

01. Objeto Aquisição  de  computadores  para  substituir  equipamentos  fora  de
garantia e/ou obsoletos.

02. Quantidade

 Lote Único:
 Item 01: Minicomputador: 04 (unid)
 Item 02: Monitor/TV 4K: 08 (unid)

03.  Resumo  da
Especificação  do
Objeto

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

04.  Valor
Estimado

Os preços médios e totais foram apurados pela Seção de Instrução de
Contratações – evento 1043088

05. Justificativa

Diante do fracasso do item 3, do Pregão Eletrônico nº 48/2022, 1092035

Lote Único

 Destinados  a  promover  a  atualização  de  solução  de  painel  de
monitoramento  de  enlaces  de  dados  e  demais  serviços
informatizados essenciais, outrora em uso na Coordenadoria de
Infraestrutura/STI,  com  mais  de  04  (quatro)  anos  e,  neste
momento paralisado por defeito em seus equipamentos 

Porque lote único:

Garantir a interoperabilidade do conjunto dos itens formadores do lote,
vez  que  não  se  pode,  de  antemão,  saber  qual  o  conjunto  de
equipamentos que serão apresentados, nem, por natural, o seu conjunto
de conectores e cabos de conexão, sendo estes variados.

06.  Prazo  de
Entrega

O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos ou
conforme  estabelecido  no  detalhamento  do  item  específico,  após  o
recebimento  da  ordem  de  fornecimento,  nota  de  empenho  ou
documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)

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

09.  Local  de
Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá

Maceió – AL CEP 57022-220

Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 18h e sexta-feira das
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7h30min Às 13h00min.

10.  Unidade
Fiscalizadora SAU/COINF/STI

11.  Unidade
Gestora A ser determinada pela SAD

12.  Sanções
Administrativas

Vide

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

13.  Prazo  de
Pagamento

Vide

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

14.  Estratégia  de
Recebimento

Vide

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

15.  Modalidade  e
Tipo de Licitação

Vide

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

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de garantia
e/ou obsoletos.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de garantia
e/ou obsoletos.

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

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Os  equipamentos  tem  por  finalidade  a  substituição,  por  atualização  tecnológica,  de
equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais cobertos
por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a necessidade de
atualização  e  de  demanda  de  salvaguarda,  esculpida  em  garantia,  da  efetividade  e
continuidade do mister da Secretaria.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

A contratação visa, além de promover ações no sentido de elaborar novo
instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os computadores demandados e:
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Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas
e judiciais.

Prover  infraestrutura  de  TIC  apropriada  às atividades  judiciais  e
administrativas.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Reposição  de  equipamentos  defasados  e  manutenção  da  capacidade  produtiva
atualizada.
Dotar o TRE/AL de computadores com desempenho adequado e com confiabilidade.

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

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

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

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

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

Este Termo de Referência foi  elaborado considerando o Documento de
Oficialização  de  Demanda  (DOD)  encaminhado  pela  Secretaria  de  Tecnologia  da
Informação  (STI)  e  os  Estudos  Preliminares  constantes  do  Processo  SEI  nº 0004955-
38.2021.6.02.8000

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

É pretendida a renovação do parque de computadores/estações.

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

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por
diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando  o  Item  7  dos  Estudos  Preliminares,  não  se  vislumbrou
alternativa que não o presente Aquisição.

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

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns
e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de
qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência.

O objeto  desta  contratação  tem como escopo  a  obtenção  de  produto
específico  em  período  determinado,  portanto  não  se  caracteriza  como  serviço  de
natureza continuada.

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

Adjudicação será por item.

2.10 Vigência
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A vigência da ata será de 12 (doze) meses,  contados a partir  de sua
assinatura.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.CONFORMIDADE
1.O equipamento deverá constar na Lista de BIOS & Firmware Compatibility
para  a  solução  de  rastreamento  e  segurança  da  Absolute  Software
(http://www.absolute.com/en/partners/bios-compatibility)  prevista  nas
especificações  tecnicas,  comprovando  assim  sua  compatibilidade  e
homologação com a mesma.
2.O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma
ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

3.Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio
(Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil
polibromados  (PBBs),  éteres  difenil-polibromados  (PBDEs)  em concentração

Minuta de edital (1154601)         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 77



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

acima da  recomendada na diretiva  RoHS (Restriction  of  Certain  Hazardous
Substances).  A  comprovação  do  disposto  poderá  ser  feita  mediante
apresentação  de  certificação  emitida  por  instituição  pública  oficial  ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o
bem ofertado  cumpre  com as  exigências  do  edital,  conforme previsto  nas
recomendações  contidas  na  IN  01-2010  SLTI;  Epeat  (Eletronic  Product
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold ou,
ainda,  comprovada  através  de  certificados  emitidos  por  instituições
credenciadas ao ABNT ou INMETRO com o mesmo vies;

4.BIOS compatível com as normas NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678;

5.Todos equipamentos deverão ser fornecidos com cabo de força no padrão
NBR 14136;

6.Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea –
NBR 14136) para o padrão antigo (macho – NEMA 5-15);

2.COMPATIBILIDADE
1.Windows  minimum  hardware  requirements  para  Windows  11  disponível
em https://download.microsoft.com/download/7/8/8/788bf5ab-0751-4928-
a22c-dffdc23c27f2/Minimum%20Hardware%20Requirements%20for
%20Windows%2011.pdf

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

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

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

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

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

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

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

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

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

2.Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e  em português do Brasil, caso exista,  ou
em inglês;
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3.Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, confor
me períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Descrição do Objeto

 

ITEM Único
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SUBITEM 01: MINICOMPUTADOR

Características Mínimas:

1.Processador com arquitetura ARM v8, com pelo menos 4 núcleos e frequência de
1.5GHz;

2.08 Gb de Memória RAM LPDDR4;

3.Permitir a utilização de até 02 monitores simultaneamente, com resolução de até
pelo menos 4K a 60fps;

4.Fonte  externa  ao  gabinete,  com  seleção  automática  de  voltagem  de  entrada
110/220V e interruptor para ligar/desligar;

5.O conector de alimentação da placa-mãe deverá ser do tipo USB-C;

6.Gabinete  em  material  plástico  preto,  com  mini  fan  para  ventilação  forçada  e
aberturas para todas as interfaces e conectores externos disponíveis na placa-mãe,
excluindo-se para esta exigência as expansões internas;

7.Deverão ser fornecidos todos os dissipadores de calor necessários para o correto
funcionamento do equipamento;

8.Interfaces:

1.01 interface de rede RJ-45 10/100/1000;

2.02 USB 3.0;

3.02 USB 2.0;

4.02 Micro-HDMI, com sorte para vídeo de 4K;

5.02 MIPI DSI display.

9.Conectividade Wireless:

1.Interface Wifi 2.4/5.0 GHz IEEE 802.11ac;

2.Bluetooth 5.0.

10.Deve ter slot para cartão micro SD, podendo ser interno ao gabinete;

11.Acompanhar  01  cartão  micro  SD  Classe  10  ou  superior,  com  capacidade  de
128GB;

12.Deve vir com o sistema operacional Linux Ubuntu MATE instalado no cartão micro
SD;

13.Acompanhar fonte externa ao gabinete, com seleção automática de voltagem de
entrada 110/220V;

14.Acompanhar 02 cabos micro-HDMI para HDMI, com tamanho mínimo de 1,5 metro
cada, que permita a interligação simultânea de 02 monitores ao equipamento;

15.Garantia mínima de 12 (doze) meses.
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ITEM Único

SUBITEM 02: MONITOR/TV 4K

Características Mínimas:

1.Serão aceitos monitores e TVs que atendam requisitos técnicos exigidos;

2.Tecnologia LED mínimo de 40 polegadas e máximo de 45 polegadas;

2.Proporção de tela: 16:9;

3.Suporte a resolução de nativa de 3840x2160 ou superior; 

4.Taxa de atualização de 60Hz;

5.Deve ter borda fina;

6.A base deve ser removível, para permitir a fixação do monitor em parede;

7.Acompanhar kit, com braço articulado, para fixação da TV em parede;

8.Autofalantes integrados;

9.Suporte a pelo menos 03 conexões HDMI e 01 USB. Serão aceitas conexões Micro-
HDMI, desde que sejam compatíveis com os cabos indicados no Item 01;

10.Fonte de alimentação com comutação automática de voltagem 110/220;

11.Deve ter cor predominantemente preta;

12.Deverá  ser  compatível  com  as  interfaces  e  cabos  de  vídeo  da  CPU  do
minicomputador, Item 01;

13.Assistência Técnica em Maceió/AL;

14.Garantia de 12 (doze) meses.

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

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

1.Patrocinador  da  Contratação:  é  o  titular  da  área  demandante,  responsável  por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da
necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os objetivos
sejam alcançados;
2.Gestor  do Contrato  (art.  3º,  IV,  da Resolução TRE/AL nº  15.787/2017):  servidor
designado  para  coordenar  e  comandar  o  processo  da  fiscalização  da  execução
contratual.  Na  forma  do  Art.  17  da  mesma  Resolução,  o  gestor  do  contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos do
Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3.Fiscal  do  Contrato  (art.  3º,  VI,  da  Resolução  TRE/AL  nº  15.787/2017):  servidor
designado  para  auxiliar  o  gestor  do  contrato  quanto  à  fiscalização  do  objeto  do
contrato.  Neste  sentido,  indicado  pela  respectiva  autoridade  competente  para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
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1.Os  equipamentos  deverão  ser  entregues no  Almoxarifado do  TRE/AL,  nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;
2.A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3.Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);
4.O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
5.Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, serem
entregues em pleno estado de funcionamento;
6.Os  equipamentos  deverão  atender  rigorosamente  a  todas  as  especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
7.Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os
quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este item se
aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições durante o
período de garantia;
8.Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua
motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique
danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá
ser devidamente comprovada;
9. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1.O Tribunal designará Comissão  para realizar  o  recebimento  provisório,  que  só
será  emitido  se  os equipamentos  estiverem  de  acordo  com  as
especificações técnicas;
2.Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

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

4.As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível
no sítio do fabricante.
5.A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo
de Recebimento Definitivo.
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Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, §
3º, III, a, 3):

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

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

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

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

2.Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer  obrigação.  Esse fato  não  será  gerador  de  direito  a  reajustamento  de
preços ou a atualização monetária.
3.O  pagamento  ocorrerá  num  prazo  de  10  (dez) dias,  após  a  atestação pela
fiscalização  e  consequente  ratificação  pela  gestão,  nos  termos  da  IN  TRE-AL  nº
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017.

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

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

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

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

a.Advertência:
i.A  Contratada  será  notificada  formalmente  em caso  de
descumprimento  de  obrigação  contratual  e  terá que  apresentar  as
devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento  da
notificação; e
ii.Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes  as  justificativas apresentadas,  a  Contratada  será
advertida;

b.Multa de:
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i.0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento ou
nota  de  empenho,  no  caso  de  atraso  injustificado  na  entrega dos
equipamentos,  limitada  a  incidência  a  20  (vinte)  dias corridos;
conforme o instrumento aplicável ao caso concreto;

1.No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamen
tos por prazo superior  a  20  (vinte) dias corridos,  com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento/empenho; e
2.No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamen
tos por prazo superior  a  20  (vinte) dias corridos,  com  a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidad
e 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento/empenho, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do registro de preços do Fornecedor;

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

1.No caso de atraso injustificado na solução do chamado de 
garantia por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-
se adicionalmente,  a multa de  1% sobre o  valor
da Ordem de Fornecimento; e
2.A multa por atraso relacionada ao  item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento/empenho 
e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente
da quantidade de equipamentos sem solução.

iii.10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento/empenho,
no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
iv.20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento/empenho, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento
do registro de preços do Fornecedor; conforme o instrumento aplicável
ao caso concreto;
v.10% sobre  o  valor  global  estimado  da  Ata  de  Ata  de Registro  de
Preços, na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do
contrato, ou retirar a Ordem de Fornecimento.

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

2.O  cometimento  reiterado  de  atrasos  injustificados  dos  prazos previstos  para
entrega/solução  do  chamado  de  garantia  dos equipamentos  poderá  resultar  no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.
3.As  sanções  previstas  nos  itens  "1.a",  “1.c”  e  “1.d”  do item  1 poderão  ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4.O  valor  da  multa,  aplicada  após  o  regular  processo administrativo,  será
descontado  de  pagamentos  eventualmente devidos  à  contratada  ou  cobrado
judicialmente;
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5.Excepcionalmente,  ad cautelam,  a Administração poderá efetuar  a retenção do
valor  presumido  da  multa,  antes  da  instauração  do regular  procedimento
administrativo.

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

Garantia em conformidade no que estipulado em cada caso.

Estar comprovadamente ainda em produção.

Conformidade com o presente Termo de Referência.

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

Não há modelos aplicáveis

Maceió, 06 de setembro 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. Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não 
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022

Processo nº 0009079-30.2022.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2022

MINUTA

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL,  inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa
................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)
CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual aquisição  dos  equipamentos  abaixo
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 38/2022, nos
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
em consonância com o que  faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2022:

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o

ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRAD
A

VALOR
UNITÁRIO

 (R$)

VALOR
TOTAL (R$)

01
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recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

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

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

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

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

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

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
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b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

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

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

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

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração 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) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patri-
mônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, proceden-
do imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus de-
corrente;

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

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

i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitan-
do todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de ne-
gócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, pe-
nal e administrativa;

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

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as ati-
vidades necessárias para prestar a garantia on-site.
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l) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividades da garantia técnica.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

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

6.2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

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

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;

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

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

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

6.6.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.7. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.9.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a. Advertência:

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

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

b. Multa de:

b.1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplica-
da a multa de 7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será
aplicada a penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos;

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

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução.

b.3.  10%  sobre  o  valor  constante  da  Ordem  de  Fornecimento,  no  caso  de
inexecução parcial da obrigação assumida;

b.4. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da
obrigação,  podendo  haver,  ainda,  o  cancelamento  do  registro  de  preços  do
Fornecedor;

b.5. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa  em assinar  a  Ata  ou  o  instrumento  do contrato,  ou  retirar  a  Ordem de
Fornecimento.

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

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

7.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a",  “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.

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

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

7.6. 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..

7.7. 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.

7.8. 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.

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

7.10. 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.

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

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

7.13. 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.

7.14. 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.
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7.15. 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.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a
contratada atender aos seguintes requisitos:

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

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

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
trata o item anterior.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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22.7. Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  pendente  de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste  contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, XX de XXXX de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:

Representante da empresa
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INFORMAÇÃO Nº 6167 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD,

Senhor Secretário,

Vieram aos autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de preços
para eventual aquisição de computadores para substituir equipamentos fora
de garantia e/ou obsoletos.

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 7.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

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

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

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93."
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 20/09/2022, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 20/09/2022, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1154602 e o código CRC E827C570.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2022.
Ciente da Informação 6167, da SLC (doc. 1154602).

Nada a opor.
Remeto os autos à AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2022, às 01:13, 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
1168507 e o código CRC B1C00EDE.
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INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO TIC. REGISTRO DE PREÇOS. MINICOMPUTADOR E MONITOR/TV 4K.

 

Parecer nº 1557 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a aquisição mediante registro de preços de
computadores para substituir equipamentos fora de garantia
e/ou obsoletos, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação.

 
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a publicação da Lei

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

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

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

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

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

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
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citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(1154601).

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
Os autos foram inaugurados em função do fracasso

parcial do Pregão Eletrônico n° 48/2022, relativo ao item 3,
conforme informação em Ata (1143524).

 
Foi anexado nos autos do Procedimento SEI n°

0004955-38.2021.6.02.8000:
- Documento de Oficialização da Demanda (DOD)

n° 15/2021 (0914848);
- Portaria nº 305/2021 (0920711) que nomeou

a  Comissão de Planejamento;
- Estudos Preliminares (0939047), nos termos da

Resolução CNJ nº 182/2013;
- Termo de Referência TIC 13 (0941145);
- Concordância com os termos do TR pelo

Secretário de Tecnologia da Informação (0941568) e
aprovação do mesmo pelo Exmo. Sr. Presidente (Decisão
2014 - 0943262);

 
Constam dos presentes autos os seguintes

documentos: 
 

- Novo Termo de Referência TIC 28
(1144538)
- Aprovação técnica e
administrativa do TR, respectivamente
exaradas pelo Secretário de Tecnologia da
Informação (1149037) e pelo Secretário
de Administração (1149273);
 - Pesquisa de preços realizada pela SEIC
(1148301), com o valor total para os
itens orçados em R$ 70.395,24 (setenta
mil trezentos e noventa e cinco reais e
vinte e quatro centavos), com a sugestão
de que a contratação ocorra por meio de
Pregão Eletrônico, com fundamento na
Lei 10.520/2002, regulamentada
pelo Decreto nº 10.024/2019,
destinada exclusivamente à participação
de microempresas e empresas de pequeno
porte;
- Reserva de crédito realizada pela COFIN
(1149515) com valor suficiente para
cobrir a despesa objeto deste
procedimento.

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi do parágrafo
único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução
TRE-AL nº 15.787/17, encaminhados pelo Senhor Secretário
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de Administração, que não apresentou óbice à Informação
6167 (1168507) da 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
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

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

Dessa forma, sendo os bens em foco catalogados
como bens comuns, tem-se que os objetos da presente
licitação podem ser adquiridos via pregão, registrando-se,
ainda, que todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 14 do
Decreto nº 10.024/2019 foram devidamente observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.
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Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4º da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das

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

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

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

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

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

SIM  

2

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

SIM 1144538

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

SIM
1144538
0939047
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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
1144538
 

5

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

N/A  

6

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

SIM  

7

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

 N/A  

8

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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 0914848

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

SIM 0920711

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

NÃO Fase
posterior

A equipe de planejamento foi quem
elaborou e assinou os Estudos
Preliminares e o TR ou PB?
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14 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 1149037

16

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

SIM 1149273

17

A Equipe de Planejamento da
Contratação produziu justificativa para
a não elaboração da documentação
exigida em cada uma das etapas dos
Estudos Preliminares da STIC (análise
de viabilidade da contratação,
sustentação do contrato, estratégia
para a contratação e análise de risco)?
Ref. § 3º, do art. 13, da Resolução nº
182/2013

N/A  

18
O documento Análise de Viabilidade da
Contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 14, da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM 0939047

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

SIM 0939047

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
1029492
1144538

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 1144538

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

SIM 1144538

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

SIM 1144538

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 1149037

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
1148301
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28

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

N/A  

29

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

N/A  

30

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

N/A  

31

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

SIM
1148301
 

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 1154601

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  

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

SIM  
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interessados em participar da
licitação?

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 1154601

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

SIM 1154601

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

SIM 1154601

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 1154601

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

SIM 1154601

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

N/A  

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

SIM 1154601

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

SIM 1154601

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

SIM 1154601

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

SIM 1154601

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 1154601

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

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  

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
1154601
1154602

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

N/A  

60

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

 Em curso

61

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

 Próxima fase

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

 Próxima fase

63

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

 Próxima fase

64

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

N/A
 
 
 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

65

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

SIM 1149515

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

N/A  
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Complementar nº 101/2000

67

Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da despesa?
Ref. art. 16, II, da Lei Complementar
nº 101/2000

N/A  

 
6. CONCLUSÃO
 
Assim, 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 1154601, de licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, objetivando a
computadores, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta corte, por meio da
Secretaria de Tecnologia da Informação.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
06/10/2022, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 06/10/2022, às 17:03, 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
1169329 e o código CRC DE775EB5.
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CONCLUSÃO

Maceió, 06 de outubro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos eletrônicos, e especialmente o pronunciamento exarado
pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer nº
1557/2022 (1169329), aprovando a Minuta Editalícia de Pregão
(1154601), submeto o feito à superior consideração de Vossa
Excelência para a necessária e competente deliberação, com vistas a
sugerir a abertura da fase externa do presente certame, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando a registro de Preços para aquisição
de computadores, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta corte, por meio da Secretaria de
Tecnologia da Informação.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/10/2022, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1169896 e o código CRC E8677844.
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PROCESSO : 0009079-30.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização. Abertura.Fase externa. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Aquisição de computadores.

 

Decisão nº 4350 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 1169896.

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 POR ITEM, objetivando o Registro de Preços para aquisição
de computadores, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta corte, por meio da Secretaria de
Tecnologia da Informação.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no
evento SEI 1154601, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral por meio do Parecer nº 1557/2022 (1169329) e demais medidas
cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
11/10/2022, às 18:43, 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
1170623 e o código CRC 40B8CCCA.
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DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2022.
À SLC, para publicação do aviso de licitação, na

forma autorizada pela Presidência, na Decisão 4350
(doc. 1170623).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/10/2022, às 23:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1174185 e o código CRC 811E93EF.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2022 
 

PROCESSO Nº: 0009079-30.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM (LOTE 
ÚNICO) 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 03 de novembro de 2022 
Horário Abertura: 14 horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 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 (LOTE ÚNICO), conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para aquisição de 
computadores, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da 
Informação. 
 

 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 
06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos) e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 
7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se 
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 

1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preço para aquisição de 
computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, conforme 
especificações descritas no Anexo I deste edital. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. 2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do 
TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente, por 
e-mail. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão, exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 

4.1.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2.    Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

4.3.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

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

4.3.  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 

Edital do PE nº 89/2022 (1176393)         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 112



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

certame. 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

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

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto 

no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
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desclassificação no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

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

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

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

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

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

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos subitens que compõem o item ofertado;  

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

especificação constante no Anexo I; 

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
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7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

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

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

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

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

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

1. 8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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

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

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

Referência. 

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 
 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global do item, considerando o 
quantitativo total e os subitens que o compõem, haja vista a impossibilidade de agrupar 
itens com o benefício previsto no Decreto nº 7.174 no Comprasnet. 

 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 
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8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

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

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

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

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

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

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

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

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

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

sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
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8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item,  conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

dentre as propostas empatadas. 

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

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

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

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

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

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 
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9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais licitados estão descriminados na 
tabela abaixo: 
 

ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR TOTAL ESTIMADO 

1 
1 

Minicomputador 
4 R$ 3.850,81 

 
R$ 15.403,24 

2 Monitor/TV 4K 
8 R$ 6.874,00 

R$ 54.992,00 

Valor global do item R$ 70.395,24 

 

9.3.2. Os preços máximos ora mencionados de modo algum vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor unitário de 
cada subitem que compõe o item ofertado e em relação ao valor total do item 
ofertado. 

9.3.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
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por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO 
 

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

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

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 
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10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
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10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

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

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

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

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

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

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

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

contratual; 

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 
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objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 
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venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

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

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

deverá: 

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

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

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

para fins de pagamento; 

b) conter a descrição do objeto licitado; 

c) conter o preço unitário e total de cada subitem que compõe o item ofertado. 

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

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS 
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12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
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13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 24.11 
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. 
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15 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
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competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” 
e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
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16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 
16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades 
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, 
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
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17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 

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

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

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

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

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

 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

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

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

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

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

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

i)  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; 

j)  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; 

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

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

 
19 - DA PUBLICIDADE 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

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

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

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

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

20.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
 
20.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar 
o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
20.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.9.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a. Advertência: 
 

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 
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b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será 
aplicada a penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

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

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por 
Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b.3.  10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.4. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 
 
b.5. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento. 
 

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

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

 
21.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
21.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 
 
21.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 
 
21.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
21.6.  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.. 
 
21.7.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
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indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.8.  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. 
 
21.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.10.  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. 
 
21.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.13. 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. 
 
21.14. 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.  
 
21.15.  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. 
 
21.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO 

 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a 
contratada atender aos seguintes requisitos: 

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

Edital do PE nº 89/2022 (1176393)         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 133



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

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

22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de 
que trata o item anterior. 
 
22.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
22.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
23 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente). 

 
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
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falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

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

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

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

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

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

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

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

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência; 
NEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 

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

 

 
Maceió/AL, 14 de outubro de 2022. 

 
Ingrid Pereira de Lima Araújo 

                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
 

01. Objeto 
Aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de 
garantia e/ou obsoletos. 

02. Quantidade 

• Lote Único: 
• Item 01: Minicomputador: 04 (unid) 
• Item 02: Monitor/TV 4K: 08 (unid) 

03. Resumo da 
Especificação do 
Objeto 

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

 

04. Valor Estimado 
Os preços médios e totais foram apurados pela Seção de Instrução de 
Contratações – evento 1043088 

05. Justificativa 

Diante do fracasso do item 3, do Pregão Eletrônico nº 48/2022, 1092035 

Lote Único 

• Destinados a promover a atualização de solução de painel de 
monitoramento de enlaces de dados e demais serviços 
informatizados essenciais, outrora em uso na Coordenadoria de 
Infraestrutura/STI, com mais de 04 (quatro) anos e, neste 
momento paralisado por defeito em seus equipamentos  

Porque lote único: 

Garantir a interoperabilidade do conjunto dos itens formadores do lote, 
vez que não se pode, de antemão, saber qual o conjunto de 
equipamentos que serão apresentados, nem, por natural, o seu conjunto 
de conectores e cabos de conexão, sendo estes variados. 

06. Prazo de 
Entrega 

O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos ou 
conforme estabelecido no detalhamento do item específico, após o 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou 
documento equivalente. 

07. Adjudicação (Por Item) 

08. Classificação 
Orçamentária 

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

09. Local de 
Entrega 

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá 

Maceió – AL CEP 57022-220 

Tel.: (82) 3328-1947 

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 18h e sexta-feira das 
7h30min Às 13h00min. 
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10. Unidade 
Fiscalizadora 

SAU/COINF/STI 

11. Unidade 
Gestora 

A ser determinada pela SAD 

12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de 
Pagamento 

Vide 

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

14. Estratégia de 
Recebimento 

Vide 

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

15. Modalidade e 
Tipo de Licitação 

Vide 

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): 

Aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de garantia 

e/ou obsoletos. 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de garantia 

e/ou obsoletos. 

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

 

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de 

equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais cobertos 

por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a necessidade de 

atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da efetividade e 

continuidade do mister da Secretaria. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

A contratação visa, além de promover ações no sentido de elaborar novo 

instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os computadores demandados e: 
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Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas 

e judiciais. 

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e 

administrativas. 

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

•Reposição de equipamentos defasados e manutenção da capacidade produtiva 

atualizada. 

•Dotar o TRE/AL de computadores com desempenho adequado e com confiabilidade. 

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

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança de 

tecnologia da informação; 

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

e soluções de TIC; 

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

tecnológico atualizado. 

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

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de 

Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da 

Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do Processo SEI nº 0004955-

38.2021.6.02.8000 

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

É pretendida a renovação do parque de computadores/estações. 

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

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos por 

diferentes empresas no mercado de TIC. 

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbrou 

alternativa que não o presente Aquisição. 

 

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

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns 

e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de 

qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência. 

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de produto 

específico em período determinado, portanto não se caracteriza como serviço de 

natureza continuada. 

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

Adjudicação será por item. 
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2.10 Vigência 

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

assinatura. 

 

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

(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V) 

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo 

Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior 

contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento de 

equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. 

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e 

serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, 

pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob 

o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição por se tratar de 

bem de informática. 

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a 

necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições 

públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação específica, a 

adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e 

consumo de energia. 

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação para 

este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria Inmetro 

n.º 170 de 10/04/2012. 

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

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

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura 

física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo o 

surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade. 

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

1.CONFORMIDADE 

1.O equipamento deverá constar na Lista de BIOS & Firmware Compatibility 

para a solução de rastreamento e segurança da Absolute Software 

(http://www.absolute.com/en/partners/bios-compatibility) prevista nas 

especificações tecnicas, comprovando assim sua compatibilidade e 

homologação com a mesma. 

2.O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma 

ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado; 
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3.Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio 

(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil 

polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração 

acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 

Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante 

apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou 

instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o 

bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas 

recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product 

Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold ou, 

ainda, comprovada através de certificados emitidos por instituições 

credenciadas ao ABNT ou INMETRO com o mesmo vies; 

4.BIOS compatível com as normas NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678; 

5.Todos equipamentos deverão ser fornecidos com cabo de força no padrão 

NBR 14136; 

6.Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea – 

NBR 14136) para o padrão antigo (macho – NEMA 5-15); 

2.COMPATIBILIDADE 

1.Windows minimum hardware requirements para Windows 11 disponível 

em https://download.microsoft.com/download/7/8/8/788bf5ab-0751-4928-

a22c-

dffdc23c27f2/Minimum%20Hardware%20Requirements%20for%20Windows%2

011.pdf 

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

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

2.Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto  e do(s) contrato(s) dela decorrentes, 

por meio de servidor(es) designado(s), 

de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta; 

3.Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente 

termo, toda a documentação referente ao mesmo; 

4.Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à 

boa execução das obrigações contratuais; e 

5.Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o cont

raditório e ampla defesa. 

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

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado. 

1.Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e de

mais condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, 

na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato; conforme o caso concreto; 
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2.Fornecer a documentação necessária à instalação e 

à operação dos produtos (manuais, termos de garantia, 

etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês; 

3.Disponibilizar Central 

de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme pe

ríodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos; 

4.Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da 

Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central 

de Atendimento; 

5.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

representante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou 

ao andamento de atividades da garantia; 

6.Responder 

por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da 

Administração ou a terceiros, 

por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou 

às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

7.Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela 

execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, 

eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos 

estipulados e cujo descumprimento será considerado infração passível de 

aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência; 

8. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 

e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou 

que possam comprometer a execução do objeto; 

9.Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, 

respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, 

regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de 

responsabilidade civil, penal e administrativa; 

10. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeça

m rigorosamente às normas e 

aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do 

TRE/AL; 

11. Responsabilizar-

se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias p

ara prestar a garantia on-site. 

12.Prestar as informações e 

os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a 

qualquer problema detectado ou ao andamento de atividades da garantia técnica. 

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

3.1 Descrição do Objeto 

Edital do PE nº 89/2022 (1176393)         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 141



 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

ITEM Único 

SUBITEM 01: MINICOMPUTADOR 

Características Mínimas: 

1.Processador com arquitetura ARM v8, com pelo menos 4 núcleos e frequência de 

1.5GHz; 

2.08 Gb de Memória RAM LPDDR4; 

3.Permitir a utilização de até 02 monitores simultaneamente, com resolução de até 

pelo menos 4K a 60fps; 

4.Fonte externa ao gabinete, com seleção automática de voltagem de entrada 

110/220V e interruptor para ligar/desligar; 

5.O conector de alimentação da placa-mãe deverá ser do tipo USB-C; 

6.Gabinete em material plástico preto, com mini fan para ventilação forçada e 

aberturas para todas as interfaces e conectores externos disponíveis na placa-mãe, 

excluindo-se para esta exigência as expansões internas; 

7.Deverão ser fornecidos todos os dissipadores de calor necessários para o correto 

funcionamento do equipamento; 

8.Interfaces: 

1.01 interface de rede RJ-45 10/100/1000; 

2.02 USB 3.0; 

3.02 USB 2.0; 

4.02 Micro-HDMI, com sorte para vídeo de 4K; 

5.02 MIPI DSI display. 

9.Conectividade Wireless: 

1.Interface Wifi 2.4/5.0 GHz IEEE 802.11ac; 

2.Bluetooth 5.0. 

10.Deve ter slot para cartão micro SD, podendo ser interno ao gabinete; 

11.Acompanhar 01 cartão micro SD Classe 10 ou superior, com capacidade de 

128GB; 

12.Deve vir com o sistema operacional Linux Ubuntu MATE instalado no cartão micro 

SD; 

13.Acompanhar fonte externa ao gabinete, com seleção automática de voltagem de 

entrada 110/220V; 
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14.Acompanhar 02 cabos micro-HDMI para HDMI, com tamanho mínimo de 1,5 metro 

cada, que permita a interligação simultânea de 02 monitores ao equipamento; 

15.Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

  

ITEM Único 

SUBITEM 02: MONITOR/TV 4K 

Características Mínimas: 

1.Serão aceitos monitores e TVs que atendam requisitos técnicos exigidos; 

2.Tecnologia LED mínimo de 40 polegadas e máximo de 45 polegadas; 

2.Proporção de tela: 16:9; 

3.Suporte a resolução de nativa de 3840x2160 ou superior;  

4.Taxa de atualização de 60Hz; 

5.Deve ter borda fina; 

6.A base deve ser removível, para permitir a fixação do monitor em parede; 

7.Acompanhar kit, com braço articulado, para fixação da TV em parede; 

8.Autofalantes integrados; 

9.Suporte a pelo menos 03 conexões HDMI e 01 USB. Serão aceitas conexões Micro-

HDMI, desde que sejam compatíveis com os cabos indicados no Item 01; 

10.Fonte de alimentação com comutação automática de voltagem 110/220; 

11.Deve ter cor predominantemente preta; 

12.Deverá ser compatível com as interfaces e cabos de vídeo da CPU do 

minicomputador, Item 01; 

13.Assistência Técnica em Maceió/AL; 

14.Garantia de 12 (doze) meses. 

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

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e 

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

1.Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por 

representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da 

necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os objetivos 

sejam alcançados; 

2.Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor 

designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução 

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

Art. 67, da Lei nº 8.666/93. 

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

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

contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para 

fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução. 

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

1.Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos 

quantitativos indicados no pedido de fornecimento; 

2.A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá 

seu tempo contado por cada fornecimento individualmente; 

3.Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede 

credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s); 

4.O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, 

após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL; 

5.Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não 

deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda, serem 

entregues em pleno estado de funcionamento; 

6.Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações 

técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos; 

7.Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários 

para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os 

quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este item se 

aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições durante o 

período de garantia; 

8.Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem 

como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua 

motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique 

danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser 

devidamente comprovada; 

9. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto 

aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos. 

Recebimento do Objeto: 

1.O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será 

emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas; 

2.Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação 

pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 

3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 

testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 

a.Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

b.Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos 

recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais 

equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar 
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a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias 

corridos e contados de cada lote de equipamentos. 

4.As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que 

acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível 

no sítio do fabricante. 

5.A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos 

equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de 

Recebimento Definitivo. 

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

3º, III, a, 3): 

1.A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens 

pertencentes ao escopo desta contratação. 

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

1.O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por 

ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 

8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais 

de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos: 

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

emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da 

Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o 

FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais 

e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça 

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

Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e 

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

2.Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 

preços ou a atualização monetária. 

3.O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela 

fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº 

07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017. 

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

1.Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto 

se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante são 

resguardados por legislação nacional e internacional. 

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

1.Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 

artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e 

ampla defesa, às seguintes penalidades: 

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

descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as 

devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento da 

notificação; e 

ii.Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 

improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será 

advertida; 

b.Multa de: 

i.0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento ou 

nota de empenho, no caso de atraso injustificado na entrega dos 

equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; conforme 

o instrumento aplicável ao caso concreto; 

1.No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos p

or prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com 

a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 

7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento/empenho; e 

2.No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos p

or prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a 

não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12

% sobre o valor da Ordem de Fornecimento/empenho, no caso de 

inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o 

cancelamento do registro de preços do Fornecedor; 

ii. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, 

no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limit

ada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

1.No caso de atraso injustificado na solução do chamado de gara

ntia por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-

se adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor 

da Ordem de Fornecimento; e 

2.A multa por atraso relacionada ao item 

anterior será auferida por Ordem de Fornecimento/empenho e ap

licada somente uma única vez a cada mês, independente da 

quantidade de equipamentos sem solução. 

iii.10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento/empenho, no 

caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 

iv.20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento/empenho, no caso de 

inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento 

do registro de preços do Fornecedor; conforme o instrumento aplicável 

ao caso concreto; 

v.10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de 

Preços, na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do 

contrato, ou retirar a Ordem de Fornecimento. 

c.Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do 

SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades 

legais; e 
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d.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

2.O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 

entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 

cancelamento do registro de preços com a Contratada. 

3.As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas, 

cumulativamente ou não, à pena de multa. 

4.O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado 

de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

5.Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do 

valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 

administrativo. 

 

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

Garantia em conformidade no que estipulado em cada caso. 

Estar comprovadamente ainda em produção. 

Conformidade com o presente Termo de Referência. 

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

 

Não há modelos aplicáveis 

Maceió, 06 de setembro 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. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 

 

Processo nº 0009079-30.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 89/2022 

 
 

MINUTA 
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa 
................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 
CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual aquisição dos equipamentos abaixo 
relacionados, conforme condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 38/2022, nos 
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 89/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 89/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 

3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o 

ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRAD
A 

VALOR 
UNITÁRIO 

 (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

01       
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recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

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

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

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

 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
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b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

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

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

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

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

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

i)  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; 

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

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

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

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

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

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

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

6.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
 
6.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
6.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.9.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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7.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a. Advertência: 
 

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será 
aplicada a penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

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

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por 
Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b.3.  10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.4. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
Fornecedor; 
 
b.5. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento. 
 

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

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
7.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
7.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 
 
7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 
 
7.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.6.  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.. 
 
7.7.  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. 
 
7.8.  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. 
 
7.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.10.  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. 
 
7.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.13. 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. 
 
7.14. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
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publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
7.15.  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. 
 
7.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 

 
8.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a 
contratada atender aos seguintes requisitos: 

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

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

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que 
trata o item anterior. 
 
8.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
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         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
22.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 

 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022. 
 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa: 

 
Representante da empresa 
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cXaU[TSV̂[j_]̀aW]̀SgZaW[]cXaU[TSV̂[j]e]RaWyUS[]z[W_]hZn]o]s

�
����	%����F#�&

{%��������H���&����
��� H�������0$|�������
��� �!��}!������G%&"����� �!��}!������~�&�! ~�&�!�1��F!���Q/��

� J������%� L��!�.!��� ~�&�!�LFA���������F I� �P������

~�&�!�	�"�&���(� �	��� �K��

H�������J���N��� �!%��

H����
 � K����"!%����

� �

�1��&�'�!��!��������������!����I�I������

�


��!#�&��LN������!������� �

�

.�!����!��������� �	��� �K��

{%��������LFA������!���������

�

����������B�!�"�

���� �<�@ ���<=��<@���8968��5�6�: ��:�5<9:96

I�������H/
J1K���/B�
0K���B�B
H0/����B�����0�	 ��!������!� �I+�����L�������� �


�������!��! 
!���!����
������ �
! .!�A����
���

����������B����&���/�&��������
�����!%����
����K�#��.���%�����������������

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (1176394)         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 161



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 05302022101700153

153

Nº 197, segunda-feira, 17 de outubro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: 1º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n°15/2022. Órgão Gerenciador:
TRF5ªRegião. Fornecedor: SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA. CNPJ nº
07.880.897/0002-15. Objeto: Promover o remanejamento de quantidades entre Justiça
Federal do Paraná - JFPR e a Justiça Federal do Espírito Santo - JFES, onde o TRF5ªR. é o
Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços nº 15/2022, oriunda do Pregão Eletrônico
nº 32/2022. Fundamento Legal: PAV nº 0001212-60.2022.4.05.7000-TRF5ªRegião e Lei n.º
8.666/1993. Assinatura: 13/10/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria
Administrativa-TRF5ªR. e, Vital Maria de Sousa Couceiro Costa representante da SUPORTE
INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022 - UASG 70002

Nº Processo: 0001821-64.2020.6. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa
para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e
eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem e
passagem toalhas de mesa, bandeiras, coletes e togas, bem como higienização de sofás,
poltronas, pelo método lavagem á seco, para atender as demandas do Tribunal Regional
Eleitoral do Acre que vierem ocorrer durante o exercício de 2023. Total de Itens Licitados:
33. Edital: 17/10/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Alameda
Ministro Miguel Ferrante, N° 224, Portal da Amazônia - Rio Branco/AC ou
https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00053-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 17/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/10/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Chefe de Seção

(SIASGnet - 14/10/2022) 70002-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
R E T I F I C AÇ ÃO

No Aviso de homologação do PE nº 84/2022, publicado no DOU do dia
06/10/2022, Seção 03, nº 191, pág. 152, onde se lê: "adjudicado às empresas:...b) LIVRARIA
E PAPELARIA PRATICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-61, vencedora do
Item 2, em razão do melhor lance ofertado no valor total de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil
e seiscentos reais)", leia-se: "adjudicado às empresas:... b) LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-61, vencedora do Item 2, em razão do
melhor lance ofertado no valor total de R$ 12.180,00 (doze mil, cento e oitenta reais).

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0009079-30.2022. Objeto: Registro de Preço para aquisição de
computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, conforme
especificações descritas no Anexo I do edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
17/10/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol
- Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00089-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 17/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 03/11/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 14/10/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 30/2022. Assinatura: 14/10/2022. P.A. nº 0003109-22.2022.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 37/2022.

. EMPRESA REGISTRADA: SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI

. CNPJ: 29.216.954/0001-18 E-MAIL: solucoesnorte@solucoesnorte.com.br /
flavio.alves@solucoesnorte.com.br

. ENDEREÇO: RUA MIGUEL CALMON, 3905 - CASTANHEIRA - PORTO VELHO - RO - CEP: 76.811-313 TEL: (69) 3301-5863 / (69) 99918-2127

. Ordem ITEM D ES C R I Ç ÃO MARCA U N I DA D E QTD V A LO R UNITÁRIO VALOR TOTAL

. 01 14 G2 Disjuntor tripolar, DIN, curva C, 80A. SOPRANO / SOPRANO / SOPRANO 10 R$ 94,79 R$ 947,90

. 02 15 G2 Lâmpada led bulbo 15 W, bivolt, luz branca 6500k, base E27 EMPALUX / EMPALUX / EMPALUX 200 R$ 11,06 R$ 2.212,00

. 03 16 G2 Lâmpada led bulbo 30W, bivolt, luz branca 6500k, base E27 EMPALUX / EMPALUX / EMPALUX 20 R$ 38,74 R$ 774,80

. 04 17 G2 Lâmpada led bulbo 40 W, bivolt, luz branca 6500k, base E27 EMPALUX / EMPALUX / EMPALUX 100 R$ 39,54 R$ 3.954,00

. 05 18 G2 Painel led quadrado de sobrepor 24 W, 30 x 30 cm, bivolt, luz branca 6500k ILUMINIM / ILUMINIM / ILUMINIM 110 R$ 52,21 R$ 5.743,10

. 06 19 G2 Painel led quadrado de embutir 24W, 30 x 30 cm, bivolt, luz branca 6500k ILUMINIM / ILUMINIM / ILUMINIM 100 R$ 53,95 R$ 5.395,00

. 07 20 G2 Painel led quadrado de embutir 30W, 40 x 40 cm, bivolt, luz branca 6500k ILUMINIM / ILUMINIM / ILUMINIM 50 R$ 139,65 R$ 6.982,50

. 08 21 G2 Caixa para medidor de energia trifásico em acrílico, dimensões 500x378x366 mm TAF / TAF / TAF 10 R$ 311,82 R$ 3.118,20

. 09 22 G2 Refletor led 100 W, bivolt, luz branca 6500k ILUMINIM / ILUMINIM / ILUMINIM 50 R$ 113,03 R$ 5.651,50

. 10 23 G2 Refletor led 200 W, bivolt, luz branca 6500k ILUMINIM / ILUMINIM / ILUMINIM 15 R$ 243,10 R$ 3.646,50

FRANCISCO VALENTIM MAIA
Diretor Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: CONTRATO 87/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa GILMAR SANTANA MENDONÇA 25171372349. OBJETO:
Prestação dos serviços de regência do "Coral Institucional do Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia". VALOR TOTAL: R$ 36.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, III, da Lei 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.05; Ação 02.122.0033.20GP.0029.
Processo SEI: 0013180-29.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses da data da assinatura.
ASSINATURA: 14/10/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr.
Gilmar Santana Mendonça, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: CONTRATO 89/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa XP ON CONSULTORIA LTDA. OBJETO: Prestação de serviço de
webconferência. VALOR TOTAL: R$ 29.310,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão
nº 59/2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.40.19; Ação
02.122.0033.20GP.0029. Processo SEI: 0015909-28.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses da
data da assinatura. ASSINATURA: 14/10/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira
pelo TRE-BA e o Sr. Aguinaldo Alves Barbosa, pela Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 83/2022, assinada entre a União, por
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa PRODUS PRODUTOS E
SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, para eventual aquisição de equipamentos e
programas de datacenter. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002;
Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007,
PROCESSO: SEI N° 0006349-62.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data
da sua assinatura. ASSINATURA: 14/10/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Alberto Luiz Bouzas Áspera.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 1 Nó de Hiperconvergência HPE Simplivity Extra-Large
Marca / Modelo: HPE / SimpliVity 380 Gen10 G Node

10 537.473,00

. 2 VMware VCenter Standard 20 54.417,00

. 3 VMWare VRealize Operations Standard 20 9.408,00

. 4 VMWare Network Virtualization and Security Platform
Advanced Edition (VMware NSX)

20 72.000,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 96/2022, assinada entre a União, por intermédio
do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa CPM CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL E VENDAS LTDA, para eventual aquisição de eletrodomésticos e
eletroeletrônicos. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º
10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N°
0003932-39.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura.
ASSINATURA: 14/10/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra.
Marinita Faria Lima Cavalcanti.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 37 VENTILADOR DE COLUNA
Marca / Modelo: Ventisol / VOC60CM

150 287,90

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 95/2022, assinada entre a União, por intermédio
do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ,
para eventual aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. FUNDAMENTO LEGAL:
Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução
Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0003932-39.2022.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 14/10/2022.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Marinalva Lima Fernandes
Aragão.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 6 SUPORTE PARA TV LED TIPO PEDESTAL DE PISO
Marca / Modelo: Brasformas / SBARRO.4

10 897,00

. 25 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
Marca / Modelo: J Colombo / 1204

4 469,94

. 26 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
Marca / Modelo: J Colombo / 1204

4 500,00

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, torna pública a retificação do
extrato de Ata de Registro de Preços Nº 88/2021, publicado no Diário Oficial da União, edição
de 18 de novembro de 2021, seção 3, página 177, referente à empresa ITALBRÁS INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, para eventual aquisição de Mobiliário Geral, Processo
SEI nº 0011968-07.2021.6.05.8000. Na tabela abaixo, acrescente-se o item 20.
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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 outubro de 2022.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 17/10/2022, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1177679 e o código CRC 74D217E1.

0009079-30.2022.6.02.8000 1177679v1
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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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MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ 08.388.921/0001-85 Insc. Estadual:16.150.068-4 
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Email: mikroshop@hotmail.com    /   Celular: 83 99982-8722  

   
  PROPOSTA COMERCIAL 
 
EM ATENDIMENTO AO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  – UASG Nº 70011 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2022 
 
Senhor(a) Pregoeiro(a), 
 
 
Em acordo com o Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o fornecimento do(s) 
item(ns) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2022, conforme abaixo especificados: 
 
 

 
LOTE ITEM UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA/MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(A) 
QTD 
(B) 

VALOR 
TOTAL 
(A X B) 

1 1 UN 

1.Processador com 
arquitetura ARM v8, com 
pelo menos 4 núcleos e 
frequência de 1.5GHz; 

2.08 Gb de Memória RAM 
LPDDR4; 

3.Permitir a utilização de 
até 02 monitores 

simultaneamente, com 
resolução de até 

pelo menos 4K a 60fps; 
4.Fonte externa ao 

gabinete, com seleção 
automática de voltagem de 

entrada 110/220V e 
interruptor para 
ligar/desligar; 

5.O conector de 
alimentação da placa-mãe 
deverá ser do tipo USB-C; 

6.Gabinete em material 
plástico preto, com mini fan 
para ventilação forçada e 
aberturas para todas as 
interfaces e conectores 

RASPBERRY PI / PI 
4 MODEL B  3.850,81 4 15.403,24 
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externos disponíveis na 
placa-mãe, excluindo-se 
para esta exigência as 
expansões internas; 

7.serão fornecidos todos os 
dissipadores de calor 

necessários para o correto 
funcionamento do 

equipamento; 
8.Interfaces: 

1.01 interface de rede RJ-
45 10/100/1000; 2.02 USB 

3.0; 
3.02 USB 2.0; 

4.02 Micro-HDMI, com 
sorte para vídeo de 4K; 
5.02 MIPI DSI display. 

9.Conectividade Wireless: 
1.Interface Wifi 2.4/5.0 GHz 
IEEE 802.11ac; 2.Bluetooth 

5.0. 
10.Deve ter slot para 

cartão micro SD, podendo 
ser interno ao gabinete; 

11.Acompanhar 01 cartão 
micro SD Classe 10 ou 

superior, com capacidade 
de 

128GB; 
12.Deve vir com o sistema 
operacional Linux Ubuntu 
MATE instalado no cartão 

micro SD; 
13.Acompanhar fonte 

externa ao gabinete, com 
seleção automática de 
voltagem de entrada 

110/220V; 
14.Acompanha 02 cabos 
micro-HDMI para HDMI, 
com tamanho mínimo de 

1,5 metro cada, que 
permita a interligação 

simultânea de 02 monitores 
ao equipamento; 
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15.Garantia de 12 (doze) 
meses. 

2 UN 

2.Tecnologia LED 43 
polegadas polegadas; 

2.Proporção de tela: 16:9; 
3.Suporte a resolução de 
nativa de 3840x2160 ou 

superior; 
4.Taxa de atualização de 

60Hz; 
5.Deve ter borda fina; 

6. base removível, para 
permitir a fixação do 
monitor em parede; 

7.Acompanha kit, com 
braço articulado, para 

fixação da TV em parede; 
8.Autofalantes integrados; 
9.Suporte a pelo menos 03 
conexões HDMI e 01 USB. 

Serão aceitas conexões 
Micro- HDMI, desde que 

sejam compatíveis com os 
cabos indicados no Item 

01; 
10.Fonte de alimentação 

bivolt interna; 11. cor 
predominantemente preta; 

12. compatível com as 
interfaces e cabos de vídeo 

da CPU do 
minicomputador, Item 01; 

LG / 4K 43”  5.447,99 8 43.583,92 

  
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
Prazo para entrega dos produtos: até 90 (noventa) dias, após recebimento do empenho. 
 
Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais. 
 
1. DADOS DA EMPRESA 

  Nome: MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 

  CNPJ: 08.388.921/0001-85    /  Inscrição Estadual:16.150.068-4 

  Endereço Físico:Av Espírito Santo, 251 sl02 – Bairro dos Estados / João Pessoa-PB 

  Endereço Eletrônico (E-mail): mikroshop@hotmail.com 
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  Número de Telefone: 83 99982-8722  

 

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

  Nome Completo: Ellen Crystine Figueiredo Barbosa Dutra   /  Estado Civil: Casada 

  Profissão:Pedagoga   /  Números de RG e CPF: RG 186466SSP/PB  - CPF 981.483.704-00 

Domicílio: Av Bahia, 900, Apt 904B – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB 
❑ Optamos pela habilitação através do SICAF 
❑ SOMOS OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. 
❑ DADOS BANCÁRIOS: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1636-5 Conta Corrente: 28.879-9 
 

João Pessoa, 03 de Novembro de 2022 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 

EM ATENDIMENTO AO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  – UASG Nº 70011 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2022 
 

Senhor(a) Pregoeiro(a), 
 
Em acordo com o Edital apresento a V.Sa. o folder do(s) item(ns) arrematado(s) 
para que possam ser realizadas as diligências necessárias. 
 

Subitem 01 
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Especificações do item:  

 
Kit Raspberry Pi 4 8gb  
 
Processador: Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit 
SoC @ 1.5GHz 
Memória Ram: 8GB LPDDR4-3200 SDRAM  
Conectividade Wireless: 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, 
Bluetooth 5.0, BLE 
Interfaces: Gigabit Ethernet 
2 USB 3.0 ports; 2 USB 2.0 ports. 
Raspberry Pi standard 40 pin GPIO header (fully backwards compatible with 
previous boards) 
2 × micro-HDMI ports (up to 4kp60 supported) 
2-lane MIPI DSI display port 
2-lane MIPI CSI camera port 
4-pole stereo audio and composite video port 
H.265 (4kp60 decode), H264 (1080p60 decode, 1080p30 encode) 
OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.0 
Micro-SD card slot for loading operating system and data storage 
Alimentação: 5V DC via USB-C connector (minimum 3A*) 
5V DC via GPIO header (minimum 3A*) 
Power over Ethernet (PoE) enabled (requires separate PoE HAT) 
Temperatura operacional: 0 – 50 graus Celsius  
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MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ 08.388.921/0001-85 Insc. Estadual:16.150.068-4 

Av Espirito Santo, 251 Sala 02 - João Pessoa - PB 
CNPJ: 08.388.921/0001-85 

Email: mikroshop@hotmail.com    /   Celular: 83 99982-8722  

Itens inclusos: 
Case em plástico preto com Fan 
Dissipadores de calor  
Fonte USB C com botão LIGA/DESLIGA 
Cartão Micro SD classe 10 SanDisk 128gb C/ Software Linux Ubuntu Mate 
instalado  
2x Cabos Micro HDMI / HDMI compatível com resolução 4k para conexão com 
o item 02  
 
Garantia: 
 
Garantia contratual de 12 meses a contar da entrega do material, por se tratar 
de item importado a garantia seguirá o modelo de substituição. 
 
Será substituído o produto com defeitos de fabricação, não contemplados 
defeitos por mau uso do equipamento. 

 
 

João Pessoa, 03 de Novembro de 2022 
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Published in January 2021

by Raspberry Pi Trading Ltd.

Raspberry Pi 4 Computer
Model B

www.raspberrypi.org
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Overview

Raspberry Pi 4 Model B is the latest product in the popular Raspberry Pi range of 
computers. It offers ground-breaking increases in processor speed, multimedia 
performance, memory, and connectivity compared to the prior-generation 
Raspberry Pi 3 Model B+, while retaining backwards compatibility and similar 
power consumption. For the end user, Raspberry Pi 4 Model B provides desktop 
performance comparable to entry-level x86 PC systems.

This product’s key features include a high-performance 64-bit quad-core 
processor, dual-display support at resolutions up to 4K via a pair of 
micro-HDMI ports, hardware video decode at up to 4Kp60, up to 8GB of RAM, 
dual-band 2.4/5.0 GHz wireless LAN, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, 
and PoE capability (via a separate PoE HAT add-on).

The dual-band wireless LAN and Bluetooth have modular compliance certification, 
allowing the board to be designed into end products with significantly reduced 
compliance testing, improving both cost and time to market.

2 Raspberry Pi 4 Model B Product Brief
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Specification

Processor:   Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 
64-bit SoC @ 1.5GHz

Memory:   1GB, 2GB, 4GB or 8GB LPDDR4 
(depending on model) with on-die ECC

Connectivity:   2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless 
LAN, Bluetooth 5.0, BLE

  Gigabit Ethernet
  2 × USB 3.0 ports
  2 × USB 2.0 ports.
 
GPIO:   Standard 40-pin GPIO header 
  (fully backwards-compatible with previous boards)

Video & sound:   2 × micro HDMI ports (up to 4Kp60 supported)
  2-lane MIPI DSI display port
  2-lane MIPI CSI camera port
  4-pole stereo audio and composite video port

Multimedia:   H.265 (4Kp60 decode);
  H.264 (1080p60 decode, 1080p30 encode);
  OpenGL ES, 3.0 graphics

SD card support:    Micro SD card slot for loading operating system 
and data storage

Input power:  5V DC via USB-C connector (minimum 3A1)
  5V DC via GPIO header (minimum 3A1)
  Power over Ethernet (PoE)–enabled
  (requires separate PoE HAT)

Environment:  Operating temperature 0–50ºC

Compliance:   For a full list of local and regional product approvals, 
please visit

   https://www.raspberrypi.org/documentation/
hardware/raspberrypi/conformity.md

Production lifetime:  The Raspberry Pi 4 Model B will remain in production 
until at least January 2026.

3 Raspberry Pi 4 Model B Product Brief
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Physical Specifications

Note: all dimensions in mm

WARNINGS

•  This product should only be connected to an external power supply rated at 5V/3A DC or 5.1V/ 3A DC 

minimum1. Any external power supply used with the Raspberry Pi 4 Model B shall comply with relevant 

regulations and standards applicable in the country of intended use.

•  This product should be operated in a well-ventilated environment and, if used inside a case, the case 

should not be covered.

•  This product should be placed on a stable, flat, non-conductive surface in use and should not be 
contacted by conductive items.

•  The connection of incompatible devices to the GPIO connection may affect compliance and result in 

damage to the unit and invalidate the warranty.

•  All peripherals used with this product should comply with relevant standards for the country of use 

and be marked accordingly to ensure that safety and performance requirements are met. These 

articles include but are not limited to keyboards, monitors and mice when used in conjunction with 

the Raspberry Pi.

•  Where peripherals are connected that do not include the cable or connector, the cable or connector 

must offer adequate insulation and operation in order that the relevant performance and safety 

requirements are met.

SAFETY INSTRUCTIONS

To avoid malfunction or damage to this product please observe the following:

•  Do not expose to water, moisture or place on a conductive surface whilst in operation.

•  Do not expose it to heat from any source; Raspberry Pi 4 Model B is designed for reliable operation 

at normal ambient room temperatures.

•  Take care whilst handling to avoid mechanical or electrical damage to the printed circuit board 

and connectors.

•  Avoid handling the printed circuit board whilst it is powered and only handle by the edges to minimise the 

risk of electrostatic discharge damage.

1  A good quality 2.5A power supply can be used if downstream USB peripherals consume less than 

500mA in total.

4 Raspberry Pi 4 Model B Product Brief
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5 Raspberry Pi 4 Model B Product Brief
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www.raspberrypi.org

  The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or 

registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

MIPI DSI and MIPI CSI are service marks of MIPI Alliance, Inc.

Raspberry Pi and the Raspberry Pi logo are trademarks of the Raspberry Pi Foundation
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HOME / Ir para Suporte / Registrar um produto / Localizar Assistência Autorizada

Se você não encontrar uma instalação de serviço perto da sua localização, recomendamos o uso do serviço AGENDAR REPARO * e siga as instruções para
solicitar o serviço.  

* Serviço não está disponível para todos os produtos, consulte as políticas de garantia e descubra se o seu modelo é reparado em casa. Se não houver
resultados na pesquisa, o sistema abrirá uma mensagem com instruções sobre como proceder.

* Campos Obrigatórios

Selecione o produto que deseja reparar. Expandir campos

Escolha um estado e cidade para visualizar no mapa:

PROCURAR

TV/ÁUDIO E VÍDEO TVs

De 42 até 54 polegadas

Pesquisa por lista de cidades

Pesquise por endereço (rua, CEP, etc.)

Usar localização atual

AL MACEIO

Unitec Eletrônica
R COMENDADOR PALMEIRA
433
FAROL
MACEIO - AL
Tel 1 : 82 32217509
Tel 2 : 82 988102939

Como chegarUse ⌘ e role a tela simultaneamente para aplicar zoom no mapa

Resultado da pesquisa

Maceió, AL, Brasil

Unitec Eletrônica

COMO CHEGAR

1

R COMENDADOR PALMEIRA 433
FAROL
MACEIO - AL
Tel 1 : 82 32217509
Tel 2 : 82 988102939

O site da LG Brasil coleta cookies para fornecer uma experiência aprimorada e personalizada. Os cookies coletados não serão utilizados para nenhum outro propósito
além daquele descrito em nossas políticas. 

Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Consulte nossa Política de Privacidade e Cookies para obter mais informações.
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Dados do mapa ©2022 Google Informar erro no mapa

Centros de serviço direto LG
Se você estiver procurando atendimento exclusivo ao
cliente, visite nosso Centro de Serviços e repare seu
produto diretamente dos técnicos da LG. saiba mais 

SAIBA MAIS 

Informações de Contato LG B2B Global
Precisa de mais informações de contato para outros países? IR PARA B2B GLOBAL
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Tamanho da tela 43"

Resolução 4K UHD

Tipo de Painel LCD/LED

Processador α5 Gen5 AI Processor 4K

Sistema Operacional webOS 22

ThinQ AI Sim

Google Assistente Built-In Sim

Alexa Built-In Sim

Alexa Works-With Sim

Works with Apple HomeKit Sim

Works with Apple AirPlay2 Sim

Painel de Controle Sim

OCF Sim

HGIG Sim

Conteúdos 360 VR Sim

Music Player Sim

LG Content Store Sim

Time Machine Ready* Sim

GERAL

FUNCIONALIDADES
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Screenshare Sim

Navegador Sim

Reprodutor de áudio Bluetooth Sim (V5.0)

AI Brightness Sim

Frequência Nativa (Hz) 60Hz

DTV Sim

HDR10 Sim

FILMMAKER MODE ™ Sim

Formato da tela 16:09

Upscaler 4K Upscaler

Padrão de Imagem NTSC, PAL-M/N, SBTVD

Canais 2.0

Potência (RMS) 20

AI Sound AI Sound

AI Acoustic Tuning Sim

Sound Sync Sim

Entrada HDMI 2.0 3

Entrada USB 1

IMAGEM

ÁUDIO

CONEXÕES
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Entrada RF 1

Saída Digital Óptica 1

LAN 1

Bluetooth In/Out Sim

Controle Remoto Convencional

Modelo Controle L-Com

Cabo de força Sim

Parafusos Sim

Guia de instalação Sim

Manual em Português Sim

Produto c/Base (Kg) 8.1

Produto s/Base (Kg) 8

Peso com Caixa (Kg) 10,2

Dimensão c/base (LxAxP) (mm) 972.65 x 611 x 188.16

Dimensão s/base (LxAxP) (mm) 972 x 571 x 85.17

Dimensão Caixa (LxAxP) (mm) 1061 x 665 x 151

Alimentação AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

Bivolt (especificar) Sim

Consumo Médio (W) 110

ITENS INCLUSOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
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Furação VESA 200 x 200

Cor da borda Ceramic Black

Cor da base TV Rocky Black ou Light Black

Formato da Base 2-Pole

Dimensão externa entre as bases

montadas (LxP)

809.33 x 188.16

Código de Barras (EAN) 7893299918582
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Segurança e Referência

Manual de Instrução www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. 

Todos os direitos reservados.

LED TV*

Antes de ligar seu aparelho, por favor, 

leia cuidadosamente este manual e 

mantenha-o para referências futuras.

* TV LG LED usa tecnologia de LED backlight.

O modelo e número de série do seu produto estão 

localizados na parte traseira da sua TV. Guarde-o 

caso seja necessário ultilizar o Serviço de Atedimento 

ao Cliente.

Modelo

Número de Série

*MFL718464432205REV01*

50QNED80SQA

55QNED80SQA

55QNED81SQA

55QNED85SQA

55QNED86SQA

65QNED80SQA

65QNED81SQA

65QNED85SQA

65QNED86SQA

65QNED90SQA

65QNED91SQA

75QNED80SQA

75QNED81SQA

75QNED85SQA

75QNED86SQA

75QNED90SQA

75QNED91SQA

75QNED95SQA

75QNED96SQA

75QNED99SQA

86QNED80SQA

86QNED85SQA

86QNED86SQA

86QNED90SQA

86QNED99SQA

43NANO75SQA

50NANO75SQA

50NANO80SQA

55NANO75SQA

55NANO80SQA

65NANO75SQA

65NANO80SQA

70NANO75SQA

75NANO75SQA

75NANO80SQA

86NANO75SQA

43UQ7400PSF

43UQ7500PSF

43UQ8000PSB

43UQ8050PSB

43UQ9050PSC

50UQ7400PSF

50UQ7500PSF

50UQ8000PSB

50UQ8050PSB

50UQ9050PSC

55UQ7400PSF

55UQ7500PSF

55UQ8000PSB

55UQ8050PSB

55UQ9050PSC

60UQ8000PSB

60UQ8050PSB

60UQ9000PSA

65UQ7400PSF

65UQ7500PSF

65UQ8000PSB

65UQ8050PSB

65UQ9050PSC

70UQ8050PSB

75UQ8050PSB

75UQ9050PSC

86UQ9050PSC

P
O
R
T
U
G
U
Ê
S
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Informações Importante de Segurança

 • Leia estas instruções. 

 • Mantenha essas instruções.

 • Siga todos os cuidados.

 • Siga todas as instruções.

 • Não use este aparelho próximo de água.

 • Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

 • Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor. 

 • Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou presos, principalmente nos plugues, receptáculos de conveniência e no ponto de saída do aparelho.

 • Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

 • Use apenas com o carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa especificado pelo fabricante ou vendido com o aparelho. Quando um carrinho for usado, tenha 
cuidado ao mover a combinação carrinho/aparelho para evitar ferimentos por tombamento.

 • Desconecte este aparelho durante tempestades com raios ou quando não for usado por longos períodos de tempo.

 • Envie  todos os itens  para Serviço Técnico. A manutenção é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma, como cabo de alimentação ou 
plugue danificado, líquido foi derramado ou objetos caíram no aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, não funciona normalmente , ou foi 
descartado.

Antes de ligar a TV, leia atentamente este manual...

 • Leia o manual atentamente antes de ligar a TV e guarde-o para futuras referências.

 • No site, você pode baixar o manual, incluindo instalação, uso, solução de problemas, especificações, licença etc. e visualizar seu conteúdo em seu PC ou 
dispositivo móvel.

 • Guia do Usuário : Para mais informações sobre esta TV, leia o Guia do Usuário embarcado na sua TV (Depende do modelo)
 - abra o GUIA DO USUÁRIO EM  →  → [Suporte] → [Guia do Usuário]

Itens opcionais

 • Itens vendidos separadamente podem ser alterados ou modificados para melhoria da qualidade sem qualquer notificação. Entre em contato com seu 
revendedor para comprá-los. Esses dispositivos funcionam apenas com alguns modelos. O nome ou design do modelo pode ser alterado dependendo da 
atualização das funções do produto, circunstâncias do fabricante ou políticas internas.

 • O nome ou design do modelo pode ser alterado devido às circunstâncias ou políticas do fabricante.

 • Controle Smart Magic 

Verifique se o seu modelo de TV suporta Bluetooth na Especificação do Módulo Sem Fio para verificar se ele pode ser usado com o Magic Remote.

 • Cabos de conexão para antenas e dispositivos externos não são fornecidos e devem ser adquiridos separadamente.

 Nota

 • As especificações do produto ou o conteúdo deste manual podem ser alterados sem aviso prévio devido à atualização das funções do produto.

 • Os itens fornecidos com o seu produto podem variar dependendo do modelo.

 • As imagens exibidas no manual podem ser diferentes da TV.
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Atenção! Instrução de Segurança

CUIDADO

RISCO  DE CHOQUE ELÉTRICO

NÃO ABRA!

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO 
EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar nos componentes internos 
poderá resultar em choque elétrico

O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.

          ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIO, NÃO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA OU UMIDADE

                PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DE FOGO, MATENHA LONGE DE VELAS OU OUTROS. 

 • Não coloque a TV e/ou controle remoto nos seguintes 
ambientes:

 - Mantenha o produto longe da luz solar direta.
 - Uma área com alta umidade, como um banheiro.
 - Perto de qualquer fonte de calor, como fogões e outros dispositivos 

que produzam calor.
 - Perto de balcões de cozinha ou umidificadores, onde podem ser 

acidentalmente expostos a vapor ou óleo.
 - Uma área exposta à chuva ou ao vento.
 - Não exponha a pingos ou respingos e não coloque objetos cheios  de 

líquido, como vasos, copos, etc. ou sobre o aparelho (por exemplo, nas 
prateleiras acima da unidade).

 - Perto de objetos inflamáveis, como gasolina ou velas, ou exponha a TV 
ao ar condicionado direto

 - Não instale em locais excessivamente empoeirados.

     Caso contrário, isso pode resultar em incêndio, choque elétrico, 

     combustão/explosão, mau funcionamento ou deformação do produto.

Ventilação
 - Instale a TV em ambientes com ventilação apropriada. Não a instale 

em espaços confinado.
 - Não instale o produto sobre carpete ou almofada.
 - Não obstrua as aberturas de ventilação enquanto a TV estiver ligada.

 • Não toque nas aberturas de ventilação quando estiver usando a TV por 
um longo período, elas podem estar quentes.

 • Proteja o cabo de alimentação de abuso físico ou mecânico, como torção, 
compressão, fechamento em uma porta ou ser pisado. Preste atenção 
especial aos plugues, tomadas de parede e ao ponto em que o cabo sai 
do dispositivo.

 • Não mova a TV enquanto o cabo de alimentação estiver conectado.

 • Não use um cabo de alimentação danificado ou solto. 

 • Certifique-se de segurar o plugue ao desconectar o cabo de alimentação. 
Não puxe o cabo de alimentação para desconectar a TV.

 • Não conecte muitos dispositivos à mesma tomada de alimentação CA, 
pois isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

 • Desconectando o dispositivo da alimentação
 - O plugue de alimentação é o dispositivo de desconexão. Em caso de 

emergência, o plugue de alimentação deve permanecer facilmente 
acessível.

 • Não deixe crianças subirem ou se agarrarem à TV. Caso contrário, a TV 
pode cair, o que pode causar ferimentos graves.

 • Aterramento da antena externa (depende do país):                           
Se uma antena externa for instalada, siga as precauções abaixo:

 - Um sistema de antena externa não deve ser localizado próximo a 
linhas de energia aéreas ou outras luzes elétricas ou circuitos de 
energia, ou onde possa entrar em contato com linhas de energia ou 
circuitos como morte ou ferimentos graves podem ocorrer.

Certifique-se de que o sistema de antena esteja aterrado para 
fornecer alguma proteção contra picos de tensão e cargas estáticas 
acumuladas.

A seção 810 do Código Elétrico Nacional (NEC) nos EUA fornece 
informações sobre o aterramento adequado do mastro e estrutura de 
suporte, aterramento do fio de entrada para uma unidade de descarga 
da antena, tamanho dos condutores de aterramento, localização 
da unidade de descarga da antena , conexão com eletrodos de 
aterramento e requisitos para o eletrodo de aterramento.

Aterramento da antena de acordo com o Código Elétrico Nacional, 
ANSI/NFPA 70.

 • Nunca toque neste aparelho ou antena durante uma tempestade com 
raios. Você pode ser eletrocutado.

 • certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado firmemente 
à TV e à tomada de parede, caso não esteja seguro, podem ocorrer danos 
ao plugue e à tomada e, em casos extremos, pode ocorrer um incêndio.

 • Não insira objetos metálicos ou inflamáveis no produto. Se um objeto 
estranho cair no produto, desconecte o cabo de alimentação e entre em 
contato com o atendimento ao cliente.

 • Não toque na extremidade do cabo de alimentação enquanto estiver 
conectado. Você pode ser eletrocutado.
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 • Caso ocorra alguma das situações abaixo, desconecte 
imediatamente a TV da tomada e entre em contato com o SAC.

 - Produto foi danificado de alguma forma. 
 - Se água ou outra substância caiu no produto, tomada, cabo de força 

ou adaptador).
 - Ao sentir cheiro de fumaça ou outros odores vindos da TV.
 - Tempestades com raios ou quando não utilizado por longos períodos 

de tempo.

Mesmo que a TV seja desligada pelo controle remoto ou botão, a fonte de 
alimentação AC é conectada à unidade se não estiver desconectada.

 • Não use equipamentos elétricos de alta tensão perto da TV. Isto pode 
resultar em mau funcionamento.

 • Não tente fazer qualquer modificação no produto sem a autorização da 
LG Electronics. Pode ocorrer incêndio acidental ou choque elétrico. Entre 
em contato com o SAC para solicitar manutenção ou reparo. Modificações 
não autorizadas podem anular a garantia contratual.

 • Use apenas peças/acessórios aprovados pela LG Electronics. Do contrário, 
pode ocorrer incêndio, choque elétrico, mau funcionamento ou danos 
à TV.

 • Nunca desmonte o adaptador AC ou o cabo de força, isto pode causar  
choque elétrico ou danos ao equipamento (dependendo do modelo).

 • Faça o manuseio do adaptador com cuidado, evite quedas. Forte impacto 
pode danificá-lo (dependendo do modelo).

 • Não toque a TV com as mãos molhadas, existe o risco de choque 
elétrico ou incêndio. Se o cabo de força ou o contato estiver molhado ou 
empoeirado, seque-o e limpe-o antes de usar.

 • Baterias
 - Não é recomendável o descarte de pilhas ou baterias em lixo comum.
 - Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob 

o risco de ocasionarem danos ao meio ambiente e 
            à saúde humana (Resolução Conama 401/2008).
            No fim de sua vida útil descarte o produto de forma 
           adequada, sob pena de ocasionar danos ao meio 
           ambiente e à saúde humana.

 • Programa de Coleta Inteligente
 - A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para facilitar e viabilizar o 

descarte ambientalmente adequado de produtos, pilhas e baterias.
 - Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos 

de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas 
autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site: 
www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva ou contate nosso SAC 
através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões metropolitanas) ou 
0800-707-5454 (demais localidades).

 ,  AVISO IMPORTANTE
 - Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Os 

níveis de ruído acima deste valor são prejudiciais à audição.

 • Movimentação
 - Ao mover a TV, verifique se o produto está desligado, desconectado da 

tomada e se todos os cabos foram desconectados. Pode ser necessário 
duas ou mais pessoas para carregá-la. Não pressione ou force o painel 
frontal da TV. Caso contrário, pode ocorrer danos ao produto e risco de 
incêndio ou lesões.

 • Mantenha todos os materiais de embalagem como sacos, calços de 
isopor e etc. fora do alcance das crianças.

 • Não permita que a tela da TV sofra forte impacto e não coloque nada 
sobre ela. Em hipótese alguma deixe que objetos caiam sobre o produto.

 • De forma alguma, aplique força excessiva com a mão, ou use objeto 
afiado (prego, lápis ou caneta) sobre a tela, isso pode danificá-la, 
causando danos irreparáveis.

 • Limpeza
 - Quando for limpar, desconecte o cabo de força da tomada e use um 

pano seco e macio. Não espirre água ou outros líquidos diretamente 
na TV. Não limpe a TV com produtos químicos como limpa-vidros, 
qualquer tipo de purificador de ar, inseticida, lubrificante, cera (de 
carro ou industrial), abrasivo, tíner, benzeno, álcool, etc., que podem 
danificar o produto ou o painel. Caso contrário, pode ocorrer choque 
elétrico ou danos do produto.

Instalação

Movimentação e Transporte da TV

Ao mover ou levantar a TV, leia os seguintes avisos para evitar que a TV seja 
arranhada ou danificada e para transporte seguro, independentemente de 
seu tipo e tamanho.

 • Recomenda-se mover a TV na caixa ou nos materiais de embalagem, que 
a acompanham originalmente.

 • Antes de mover ou levantar a TV, desconecte o cabo de força e todos os 
outros cabos.

 • Quando segurar a TV, a tela deve estar distante de você, para evitar 
arranhões. 

 • Segure com firmeza pelo lado e pela parte inferior da moldura da TV. 
Certifique-se de não segurar nas partes transparentes, alto-falantes ou 
na tela de proteção dos alto-falantes.

 • Para TVs de grande polegada é preciso de duas pessoas para movimentar.

 • Quando transportar a TV, evite solavancos ou vibrações excessivas, pois 
isso pode danificar a tela. 

 • Quando transportar a TV, mantenha-a sempre na vertical, nunca a vire 
de lado, ou incline-a para esquerda ou direita.

 • Ao manusear a TV, tome cuidado para não danificar o botões aparelho.

 • Evite tocar na tela o tempo todo, pois ela pode ser danificada.

 • Não coloque o produto no chão com a frente voltada para baixo sem 
proteção. A tela pode ser danificada.

 • Ao conectar o suporte ao aparelho de TV, coloque a tela voltada para 
baixo em uma mesa almofadada ou superfície plana para proteger a tela 
contra arranhões.

Montando em uma mesa

1 Posicione a TV verticalmente sobre uma mesa.
•	 Deixe uns 10 cm (mínimo) de espaço da parede para uma ventilação 

adequada.

2 Conecte o cabo de força em uma tomada.
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 • Não aplique substâncias estranhas (óleos, lubrificantes, etc.) nos 
parafusos ao montar o aparelho, pois o mesmo pode ser danificado.

 • Caso instale a TV em um suporte, tome cuidado para evitar com que o 
produto se solte. Caso contrário, o produto pode cair causando lesões. 

 • Não use itens não aprovados para garantir a segurança e a vida útil do 
produto.

 • Qualquer dano ou lesão causados pelo uso de itens não aprovados não 
são cobertos pela garantia.

 • Verifique se os parafusos estão bem apertados. Se eles não estiverem 
firmes, a TV pode inclinar para a frente depois de ser instalada.

 • Não aplique força excessiva ao apertar os parafusos, pois eles podem 
espanar e não fixar corretamente.

Fixando à parede 

1 Fixe os suportes na parte traseira do produto e na parede.
•	 Se houver parafusos inseridos na posição dos suportes, remova os 

parafusos primeiro.

2 Verifique se os suportes do produto e os suportes de parede estão presos 
com firmeza.

3 Usando um cabo forte, amarre e conecte os suportes do produto aos 
suportes de parede. Ao mover um produto instalado desta forma, 
desamarre o cabo primeiro.

 • Use uma plataforma ou gabinete que seja forte e grande o suficiente 
para suportar a TV com segurança.

 • Os suportes, parafusos e cordas devem ser comprados separadamente, 
pois eles não são fornecidos com o produto.

Montando em uma Parede

Um suporte de parede opcional pode ser usado com a TV LG. Consulte o 
revendedor local para obter um suporte de parede compatível com o padrão 
VESA. Prenda com cuidado o suporte na parte traseira da TV. Instale o suporte 
em uma parede sólida e perpendicular ao chão. Caso queira colocar a TV em 
paredes feitas de outros materiais que não seja concreto, entre em contato 
com pessoal qualificado para fazer a instalação. Instruções detalhadas serão 
incluídas com o suporte de parede. Use um suporte no qual o dispositivo

esteja adequadamente preso à parede e com espaço suficiente para permitir 
a conectividade com dispositivos externos. Caso esteja usando um suporte  e 
montagem não ajustável, fixe-o à parede e conecte primeiro os cabos e depois 
conecte a TV ao suporte

 • Remova o conjunto base antes de instalar a TV no suporte de parede.

 • Para mais informações sobre os parafusos e suporte de parede, consulte 
o revendedor.

 • Caso pretenda montar o produto em uma parede, efetue a fixação do 
suporte padrão VESA (peças opcionais) à TV e em seguida fixe o suporte 
na parede (peças opcionais), fixe-o com cuidado para não cair.

 • Ao montar uma TV na parede, certifique-se de não instalar a TV 
pressionando os cabos de alimentação e de sinal na parte traseira da TV.

 • Não instale este produto em uma parede se estiver exposto a óleo ou 
névoa de óleo. Isso pode danificar o produto e fazer com que ele caia.

 • Ao instalar o suporte de montagem na parede, recomenda-se cobrir o 
orifício do suporte com fita adesiva, para evitar a entrada de poeira e 
insetos (dependendo do modelo).

Antenna/Cable
Conecte uma antena, cabo ou STB a cabo para assistir TV. As ilustrações 
podem ser diferente dos itens reais e um cabo RF é opcional.

Fio de cobre

 • Certifique-se de não dobrar o fio de cobre do cabo RF.

 • Primeiro efetue todas as conexões de dispositivos, para em seguida  
conectar o cabo de força na tomada. Este procedimento evita danos ao 
televisor.

 • Para melhorar a qualidade da imagem em uma área com sinal fraco, 
compre um amplificador de sinal.

 • Para conectar duas TVs ou mais, instale divisores de sinal.

 • Se a antena não estiver instalada corretamente, contate o seu 
revendedor para obter uma instalação adequada.

 • Esta TV não pode receber transmissões em Ultra HD (3840 x 2160 pixels) 
diretamente porque os padrões não foram confirmados (dependendo 
do país).
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Iniciando a TV

Ligando a TV

Use a TV de maneira simples com o botão de controle.

Ligar (Pressione)

Desligar1) (Matenha Pressionado)

Controlar Menu (Pressione2))

Selecionar Menu (Matenha Pressionado3))

1) Todas os aplicativos serão fechados e qualquer gravação em progresso 
será parada. (Depende do país)

2) Com a TV ligada pressione o botão para acessar o menu de ajuste.

3) Selecione uma das opções do menu de ajuste.

 Nota

 • Quando a TV é ligada pela primeira vez, a inicialização pode levar 
aproximadamente um minuto.

 • O OSD (On Screen Display, "Texto na tela") da sua TV pode ser diferente 
do mostrado neste manual.

 • O dispositivo deve ser instalado a uma tomada com fácil acesso. Alguns 
dispositivos não são feitos ligando/desligando o botão, desligando o 
dispositivo e desconectando o cabo de alimentação.

Conexões

Conecte vários dispositivos externos à TV. Para obter mais informações sobre 
a conexão do dispositivo externo, consulte o manual fornecido com cada 
dispositivo.

HDMI

 • Antes de conectar o cabo HDMI, desligue a TV e os dispositivos externos.

 • Formato de áudio HDMI suportado (depende do modelo):

True HD (48 kHz), Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44.1 kHz / 
48 kHz), PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz) 

 Nota

 • Se o dispositivo conectado à porta de entrada também suportar HDMI 
Deep Color, sua imagem poderá ficar mais nítida. No entanto, se o 
dispositivo não for compatível, pode não funcionar corretamente. Nesse 
caso, altere a configuração [HDMI Deep Color] da TV para desligado.

 •  →  → [Geral] → [Dispositivos] → [Configurações HDMI] → 
[HDMI Deep Color]

 • Use cabo certificado com o logotipo HDMI impresso. Usar cabo HDMI não 
certificado, pode ocasionar não exibição ou pode ocorrer erro de conexão.

 • Tipo de Cabo HDMI recomendado (3 m ou menor):
 - Cabo HDMI® Ultra High Speed™ 

USB

Alguns hubs USB podem não funcionar. Se um dispositivo USB conectado por 
meio de um hub USB não for detectado, conecte-o diretamente à porta USB 
da TV. (Depende do modelo)

 Nota

 • Para uma conexão ideal, os cabos HDMI e dispositivos USB devem ter 
molduras com menos de 10 mm de espessura, 18 mm de largura e 8 mm 
de diâmetro do fio. (Dependendo do modelo).

 • Use um cabo de extensão compatível se o cabo USB ou a unidade flash 
USB não couber na porta USB da sua TV.

IR Blaster

Controle o decodificador (cabo/satélite/IP/OTT), Blu-ray/DVD player, barra 
de som, consoles de jogos, etc., usando o IR Blaster. (Dependendo do país) 
(Dependendo do modelo) 

 Nota

 • Conecte o cabo IR Blaster à porta IR Blaster da TV.

 • Use as configurações de controle universal para controlar o dispositivo. 

 • Prenda o IR Blaster com a fita 3M fornecida.

Dispositivos Externos

Dispositivos externos suportados: Blu-ray player, Receptores HD, DVD players, 
VCRs, Sistema de áudio, Dispositivos USB, PC, Dispositivos Gamer, e outros 
dispositivos externos.

 Nota

 • As conexões de dispositivos externos mostradas podem ser diferente 
ilustrações em um manual.

 • No modo PC, pode haver ruído associado à resolução, padrão vertical, 
contraste ou brilho. Se houver ruído, mude a saída do PC para outra 
resolução, mude a taxa de atualização para outra taxa ou ajuste o 
brilho e o contraste no menu [Imagem] até que a imagem fique 
nítida. Dependendo da placa gráfica, algumas configurações de 
resolução podem não permitir que a imagem seja posicionada na tela 
adequadamente. 

 • Ao conectar através de uma LAN com fio, é recomendável usar um cabo 
tipo CAT 7.
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Especificações

As especificações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio devido à atualização das funções do produto.

(Dependendo do país)

Especificação de Transmissão

Sistema de 
Televisão

Digital Analógico Digital Analógico Digital Analógico

SBTVD
NTSC-M/PAL-N/

PAL-M
DVB-T/T2

NTSC-M/PAL-N/
PAL-M

ATSC, 64 & 256 QAM NTSC-M

Cobertura de 
Canal (Banda)

VHF 2-13

UHF 14-69

DTV 2-69

CATV 1-135

VHF 2-13

UHF 14-69

DTV 2-69

CATV 1-125

VHF 2-13,

UHF 14-69,

DTV 2-69,

CATV 1-135,

CADTV 1-135

Impedância 75 Ω

 • Certos padrões de entrada/decodificação de 8K podem não ser suportados. Um dispositivo adicional pode ser necessário para suportar determinados 
padrões de 8K. As imagens 8K upscale e aprimoradas variam dependendo do conteúdo de origem (depende do modelo).

Condição de ambiente

Temperatura de operação 0 °C a 40 °C

Umidade de operação Menor que 80 %

Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C 

Umidade de armazenamento Menor que 85 %

* As informações de energia fornecidas no produto são mostradas de acordo com os regulamentos aplicáveis a cada país (dependendo do país).

* O consumo de energia foi medido de acordo com a IEC 62087.

* O consumo real de energia depende do ambiente de uso (Exemplo: conteúdo assistido, configurações de TV, etc.).

* Para obter informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta anexada ao produto.

* O consumo de energia típico é medido de acordo com a IEC 62087 ou os regulamentos de energia de cada país.

* Em alguns modelos, a etiqueta está dentro da tampa do terminal de conexão do dispositivo externo.

* Dependendo do modelo ou país, o consumo de energia típico pode não estar na etiqueta.
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Informações do Produto

(Somente para QNED99*)

Especificação do Módulo Wireless (LGSBWAX12)

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 17 dBm

5.150 à 5.725 MHz 15 dBm

5.725 à 5.850 MHz 15 dBm

Bluetooth

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 9 dBm

Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não 
poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está 
definido para a tabela de frequência regional.

Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima 
de 20cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase é para declaração geral 
para a consideração do ambiente de usuário. FCC ID: BEJLGSBWAX12 / IC: 
2703H-LGSBWAX12

(Somente QNED80*, QNED90*, 86NANO75*, 86UQ90*)

Especificação do Módulo Wireless (LGSBWAC95)

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 18,5 dBm

5.150 à 5.725 MHz 18 dBm

5.725 à 5.850 MHz 18 dBm

Bluetooth

Faixa de Frequência Potência Saída. (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 9 dBm

Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não 
poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está 
definido para a tabela de frequência regional.

Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima 
de 20cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase é para declaração geral 
para a consideração do ambiente de usuário. FCC ID: BEJLGSBWAC95 / IC: 
2703H-LGSBWAC95

(Exceto para QNED80*, QNED90*, QNED99*, 86NANO75*, 86UQ90*)

Especificação do Módulo Wireless (LGSBWAC03)

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 20 dBm

5.150 à 5.725 MHz 18,5 dBm

5.725 à 5.850 MHz 18 dBm

Bluetooth

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 9 dBm

Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não 
poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está 
definido para a tabela de frequência regional.

Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima 
de 20cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase é para declaração geral 
para a consideração do ambiente de usuário. FCC ID: BEJLGSBWAC03 / IC: 
2703H-LGSBWAC03

Informações de Aviso de 

Software de Código Aberto
Para obter o código-fonte contido neste produto, sob GPL, LGPL, MPL e outras 
licenças de código-fonte aberto que têm a obrigação de divulgar o código-
fonte e acessar todos os termos de licença referidos, avisos de direitos autorais 
e outros documentos relevantes, visite https://opensource.lge.com.

A LG Electronics fornece o código-fonte aberto em CD-ROM*, os pedidos 
deverão ser efetuados via e-mail opensource@lge.com. Esta oferta é válida 
por 3 (três) anos a partir da data de compra do produto..

(Somente QNED95, QNED96*, QNED99*)

Especificação do Módulo Wireless (LGSBWAX12)

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

Faixa de Frequência Potência Sáida (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 17 dBm

5.150 à 5.725 MHz 15 dBm

5.725 à 5.850 MHz 15 dBm

5.945 à 7.125 MHz 11 dBm

Bluetooth

Faixa de Frequência Potência Sáida (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 9 dBm

Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não 
poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está 
definido para a tabela de frequência regional.

Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima 
de 20cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase é para declaração geral 
para a consideração do ambiente de usuário. FCC ID: BEJLGSBWAX12 / IC: 
2703H-LGSBWAX12

Proposta COMPLEMENTO DOCUMENTOS TEC 02 (1190875)         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 193



9

(Depende do país)

Especificação de Transmissão

Sistema e Televisão
Digital Analógico

DVB-T NTSC-M

Cobertura de Programa (Banda)

VHF 2-13

UHF 14-69

DTV 2-69

CATV 1-125

Impedância da Antena  75 Ω

(Somente QNED95, QNED96*, QNED99*)

Especificação do Módulo Wireless (LGSBWAX12)

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.472 MHz

5.150 à 5.725 MHz

5.725 à 5.850 MHz

17 dBm

15 dBm

15 dBm

Bluetooth

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 9 dBm

Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está definido para a 
tabela de frequência regional. Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima de 20cm entre o dispositivo e seu corpo.

(Somente QNED80*, QNED81*, QNED85*, QNED86*, QNED90*, QNED91*, 
86NANO75*, 86UQ90*, 86UQ91*)

Especificação do Módulo Wireless  (LGSBWAC95)

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 18,5 dBm

5.150 à 5.725 MHz 18 dBm

5.725 à 5.850 MHz 18 dBm

Bluetooth

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 9 dBm

Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não 
poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está 
definido para a tabela de frequência regional.

Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima 
de 20cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase é para declaração geral 
para a consideração do ambiente de usuário. FCC ID: BEJLGSBWAC95 / IC: 
2703H-LGSBWAC95

(Exceto para QNED80*, QNED81*, QNED85*, QNED86*, QNED90*, QNED91*, 
86NANO75*, 86UQ90*, 86UQ91*)

Especificação do Módulo Wireless (LGSBWAC03)

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 20 dBm

5.150 à 5.725 MHz 18,5 dBm

5.725 à 5.850 MHz 18 dBm

Bluetooth

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 9 dBm

Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não 
poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está 
definido para a tabela de frequência regional.

Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima 
de 20cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase é para declaração geral 
para a consideração do ambiente de usuário. FCC ID: BEJLGSBWAC03 / IC: 
2703H-LGSBWAC03
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Licenças

(Somente para modelos que ultilizam Controle Smart Magic)

Solução de Problema

Não é possível controlar a 
TV com o controle remoto.

 • Verifique se algo como fita foi colocado sobre o receptor.

 • Verifique se há algum obstáculo entre o produto e o controle remoto.

 • Substitua as pilhas por novas.

Nenhuma exibição de 
imagem e nenhum som é 
produzido.

 • Verifique se o produto está ligado.

 • Verifique se o cabo de alimentação está conectado a uma tomada de parede.

 • Verifique se há algum problema na tomada conectando outros produtos.

A TV desliga de repente.  • Verifique as configurações de controle de energia. O fornecimento de energia pode ser interrompido.

 • Verifique se a função de desligamento automático está ativada no menu de configurações.

 • Se não houver sinal enquanto a TV estiver ligada, a TV desligará automaticamente após 15 minutos de inatividade.

Exibição anormal  • Se a TV estiver fria ao toque, pode haver uma pequena oscilação quando ela for ligada. Isto é normal; não há nada 
de errado com a TV. Alguns defeitos de pontos minúsculos podem ser visíveis na tela, aparecendo como pequenos 
pontos vermelhos, verdes ou azuis. No entanto, eles não têm efeito adverso no desempenho da TV. Evite tocar 
na tela LCD ou segurar seu(s) dedo(s) contra ela por longos períodos de tempo. Isso pode produzir alguns efeitos 
temporários de distorção na tela.

 • Este painel é um produto avançado que contém milhões de pixels. Em alguns casos, você pode ver pontos finos na 
tela enquanto assiste à TV. Esses pontos são pixels desativados e não afetam o desempenho e a confiabilidade da 
TV.

 • A exibição de uma imagem estática por um longo período de tempo pode fazer com que a imagem fique retida na 
tela. Evite exibir uma imagem fixa na tela da TV por um longo período de tempo.

Som gerado  • Ruído de rachadura Um ruído de rachadura que ocorre ao assistir ou desligar a TV é gerado pela contração 
térmica do plástico devido à temperatura e umidade. Este ruído é comum para produtos onde a deformação 
térmica é necessária.

 • Zumbido do circuito elétrico/zumbido do painel Um ruído de baixo nível é gerado a partir de um circuito de 
comutação de alta velocidade, que fornece uma grande quantidade de corrente para operar um produto. Varia de 
acordo com o produto. Este som gerado não afeta o desempenho e a confiabilidade do produto.

 • Ao limpar o produto, tome cuidado para não permitir que nenhum líquido ou objetos estranhos entrem no espaço entre o lado superior, esquerdo ou direito 
do painel e o painel guia (dependendo do modelo).

 • Certifique-se de remover qualquer excesso de água do pano.

 • Não borrife água ou limpador diretamente na tela da TV.

 • Certifique-se de pulverizar apenas o suficiente de água ou limpador em um pano seco para limpar a tela.
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Regulamentação

AVISO! (PERIGO DE ESTABILIDADE)

Um aparelho de televisão pode cair, causando ferimentos graves ou morte. Muitas lesões, principalmente em crianças, podem ser evitadas tomando precauções 
simples, como:

 - SEMPRE use armários ou suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
 - SEMPRE use móveis que possam suportar com segurança o aparelho de televisão.
 - SEMPRE assegure-se de que o aparelho de televisão não está ultrapassando a borda do móvel de apoio.
 - SEMPRE eduque as crianças sobre os perigos de subir em móveis para alcançar o aparelho de televisão ou seus controles.
 - SEMPRE deixe os fios e cabos conectados à sua televisão para que não possam ser tropeçados, puxados ou agarrados.
 - NUNCA coloque um aparelho de televisão em um local instável.
 - NUNCA coloque o televisor sobre móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o móvel e o televisor a um suporte adequado.
 - NUNCA coloque o televisor sobre tecidos ou outros materiais que possam estar localizados entre o televisor e os móveis de apoio.
 - NUNCA coloque itens que possam fazer as crianças subirem, como brinquedos e controles remotos, em cima da televisão ou nos móveis em que a televisão 

está colocada.
Se o aparelho de televisão existente for retido e realocado, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.

Simbolos

Refere-se à corrente alternada (AC) Refere-se ao modo Standby (espera).

Refere-se à corrente contínua (DC). Refere-se à “Ligado” (energia).

Refere-se ao equipamento Classe II. Refere-se à Voltagem perigosa.

Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar 

interferência em sistemas devidamente autorizados.

15652-20-01925
Para maiores informações, consulte o site da 

ANATEL: www.anatel.gov.br

MÓDULO WI-FI / BLUETOOTH
MODELO: LGSBWAX12

Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar 

interferência em sistemas devidamente autorizados.

11524-20-01925
Para maiores informações, consulte o site da 

ANATEL: www.anatel.gov.br

MÓDULO WI-FI / BLUETOOTH
MODELO: LGSBWAC03

Anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar 

interferência em sistemas devidamente autorizados.

11530-20-01925
Para maiores informações, consulte o site da 

ANATEL: www.anatel.gov.br

MÓDULO WI-FI / BLUETOOTH
MODELO: LGSBWAC95
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Especificação Técnica
(As ilustrações podem ser diferente do real)

90°

, , , , 
: mm

, 
: kg

Modelo   Consumo

55QNED80SQA 1233 781 257 716 44,2 16,7 16,3 165 W

65QNED80SQA 1452 906 295 839 44,3 24,9 24,5 200 W

65QNED90SQA 1444 898 295 834 29,5 26,8 26,4 290 W

75QNED80SQA 1675 1029 359 964 44,5 36,9 35,9 240 W

75QNED90SQA 1665 1022 359 958 29,5 37,0 36,0 340 W

75QNED99SQA 1665 1022 359 958 29,5 39,0 38,0 440 W

86QNED80SQA 1925 1165 359 1105 46,1 55,5 54,5 370 W

86QNED90SQA 1917 1162 359 1098 29,9 52,5 51,5 485 W

86QNED99SQA 1917 1162 359 1098 29,9 55,9 54,9 660 W

43NANO75SQA 967 622 216 564 57,7 9,3 9,2 110 W

50NANO75SQA 1121 708 232 651 57,7 12,4 12,2 130 W

50NANO80SQA 1120 718 257 653 49,2 14,4 14,0 135 W

55NANO75SQA 1235 774 232 715 58,1 14,8 14,6 160 W

55NANO80SQA 1233 781 257 716 44,2 16,7 16,3 165 W

65NANO75SQA 1454 900 271 838 58,4 22,9 22,6 200 W

65NANO80SQA 1452 906 295 839 44,3 24,9 24,5 200 W

70NANO75SQA 1562 972 361 907 59,9 28,8 28,4 210 W

75NANO75SQA 1678 1027 361 964 59,9 31,8 31,4 250 W

75NANO80SQA 1675 1029 359 964 44,5 36,9 35,9 240 W

Alimentação AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
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Modelo   Consumo

86NANO75SQA 1927 1167 361 1104 59,9 45,6 45,2 335 W

43UQ7400PSF 973 611 187 572 85 8,1 8,0 110 W

43UQ7500PSF 973 611 187 572 85 8,1 8,0 110 W

43UQ8000PSB 967 622 216 564 57,1 8,9 8,8 110 W

43UQ8050PSB 967 622 216 564 57,1 8,9 8,8 110 W

43UQ9050PSC 967 622 216 564 57,1 8,9 8,8 110 W

50UQ7400PSF 1130 719 235 663 86,3 11,4 11,3 140 W

50UQ7500PSF 1130 719 235 663 86,3 11,4 11,3 140 W

50UQ8000PSB 1121 713 231 651 57,1 11,9 11,7 130 W

50UQ8050PSB 1121 713 231 651 57,1 11,9 11,7 130 W

50UQ9050PSC 1121 708 232 651 57,1 11,9 11,7 130 W

55UQ7400PSF 1244 783 235 726 87,1 14,4 14,3 160 W

55UQ7500PSF 1244 783 235 726 87,1 14,4 14,3 160 W

55UQ8000PSB 1235 776 231 715 57,5 14,2 14,0 135 W

55UQ8050PSB 1235 776 231 715 57,5 14,2 14,0 135 W

55UQ9050PSC 1235 772 232 715 57,5 14,2 14,0 160 W

60UQ8000PSB 1356 852 269 783 57,5 17,4 17,1 150 W

60UQ8050PSB 1356 852 269 783 57,5 17,4 17,1 150 W

60UQ9000PSA 1356 845 271 783 57,5 17,4 17,1 185 W

65UQ7400PSF 1463 910 255 850 87,8 21,5 21,3 195 W

65UQ7500PSF 1463 910 255 850 87,8 21,5 21,3 195 W

65UQ8000PSB 1454 906 269 838 57,7 21,8 21,5 185 W

65UQ8050PSB 1454 906 269 838 57,7 21,8 21,5 185 W

65UQ9050PSC 1454 899 271 838 57,7 21,8 21,5 205 W

70UQ8050PSB 1562 972 361 907 59,9 28,8 28,4 210 W

75UQ8050PSB 1678 1027 361 964 59,9 31,8 31,4 250 W

75UQ9050PSC 1678 1027 361 964 59,9 31,8 31,4 250 W

86UQ9050PSC 1927 1167 361 1104 59,9 45,6 45,2 335 W

Alimentação AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
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Anotações
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Anotações
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A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de 

Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto 

os serviços de Assistência Técnica para substituição de 

componentes ou partes, bem como mão de obra necessária 

para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados 

como sendo de fabricação, pelo período de 01(Um) ano, 

incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, 

contados a partir da data de entrega efetiva do produto ao 

primeiro proprietário ou da data de emissão da nota fiscal de 

compra, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme 

orientações descritas no manual do usuário que acompanha o 

produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal: 

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados 
a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para 
reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil 
e imediata observação no produto, como os itens que 
constituem a parte externa e qualquer outra acessível ao 
usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em 
geral.

Condições para validade da garantia 
legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá 
seu efeito se:

 • O produto não for utilizado para os fins a que se destina;

 • A instalação ou utilização do produto estiver em 
desacordo com as recomendações do Manual de 
Instruções;

 • O produto sofrer qualquer dano provocado por 
mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, 
agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, 
modificações ou consertos realizados por pessoas ou 
entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil 
Ltda;

 • Houver remoção e/ou alteração do número de série ou 
da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia 
legal e contratual

A Garantia não cobre:

 • Danos provocados por riscos, amassados e uso de 
produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;

www.lg.com/br

 • Transporte e remoção de produtos para conserto que 
estejam instalados fora do perímetro urbano onde se 
localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes 
locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte 
do produto, bem como despesas de viagem e estadia do 
técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do 
Consumidor; 

 • Desempenho insatisfatório do produto devido à 
instalação ou rede elétrica inadequadas;

 • Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste 
normal de utilização ou por dano de uso;

 • Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, 
pois essas informações constam no Manual de 
Instruções;

 • Eliminação de interferências externas ao produto que 
prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades 
de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de 
antenas inadequadas.

Observações:

 • A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou 
responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que 
venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das 
aqui descritas;

 • As despesas decorrentes e consequentes da instalação 
de peças que não pertençam ao produto são de 
responsabilidade única e exclusiva do comprador;

 • A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de 
alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus 
produtos sem prévio aviso;

 • A garantia somente é válida mediante a apresentação de 
nota fiscal de compra deste produto;

Certificado de Garantia
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LG OLED Evo
65C2 + LG
UHD
43UQ7500
OLED65C2PSA…

(0)
R$15.49

9,00

LG OLED Evo
Gallery
Edition 65G2
+ LG UHD
OLED65G2PSA…

(0)
R$18.49

9,00

*As imagens usadas na visão geral do produto abaixo são para fins representativos.

*Consulte a galeria de imagens no topo da página para obter uma representação precisa.

Experiência cristalina em 4K
As TVs LG UHD aprimoram sua experiência de visualização. Desfrute de cores vivas e

detalhes de tirar o fôlego em 4K real.

2022 Smart TV LG 43" 4K UHD 43UQ7500 WiFi Bluetooth HDR VISÃO
GERAL

ESPECIFICAÇÕES COMENTÁRIOS SUPORTE
ONDE

COMPRAR
ADICIONAR AO

CARRINHO
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*Saiba mais em www.lg.com/br

**O conteúdo na caixa pode variar conforme o modelo ou país

*Imagem Ilustrativa.

*A tonalidade dos produtos pode sofrer variação.

Tamanho da tela 43" Resolução 4K UHD

Tipo de Painel LCD/LED Processador α5 Gen5 AI Processor 4K

Sistema Operacional webOS 22 ThinQ AI Sim

GERAL

FUNCIONALIDADES

Melhor para o meio ambiente
A embalagem da TV LG UHD foi remodelada com impressão monocromática e caixa

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

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2022.
Sr. Coordenador COINF.
 
Seguem proposta e documentos técnicos, licitante

melhor classficado no Pregão 89/2022, para análise de
conformidad técnica, eventos: 1190862,1190870,1190875.

A sessão foi reagendada para amanhã às 10h. 
Aguardo e agradeço antecipadamente. 
Pregoeiro Oficial TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 03/11/2022, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1190876 e o código CRC B066F2D1.

0009079-30.2022.6.02.8000 1190876v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2022.
À PREG
 
Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1190876,

realizamos a análise técnica da proposta apresentada pela
empresa MIKROSHOP, sendo verificado que:

 
Quanto ao Item 01: O modelo apresentado atende aos requisitos
técnicos do Edital.
Quanto ao Item 02:

A proposta não indica o modelo de monitor/TV cotado.
Não foi fornecido documento técnico ou modelo do suporte
de parede.
Sugerimos que seja realizada diligência no sentido de obter
as informações de modelo  bem como documento técnico
comprobatório das características técnicas exigidas.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 03/11/2022, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1190952 e o código CRC EBBA8B4D.

0009079-30.2022.6.02.8000 1190952v1
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MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ 08.388.921/0001-85 Insc. Estadual:16.150.068-4 

Av Espirito Santo, 251 Sala 02 - João Pessoa - PB 
CNPJ: 08.388.921/0001-85 

Email: mikroshop@hotmail.com    /   Celular: 83 99982-8722  

   

  PROPOSTA COMERCIAL 

 
EM ATENDIMENTO AO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  – UASG Nº 70011 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2022 
 
Senhor(a) Pregoeiro(a), 
 
 
Em acordo com o Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o fornecimento do(s) 
item(ns) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2022, conforme abaixo especificados: 
 
 

 
LOTE ITEM UND. ESPECIFICAÇÃO MARCA/MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(A) 

QTD 
(B) 

VALOR 
TOTAL 
(A X B) 

1 1 UN 

1.Processador com 
arquitetura ARM v8, com 
pelo menos 4 núcleos e 
frequência de 1.5GHz; 

2.08 Gb de Memória RAM 
LPDDR4; 

3.Permitir a utilização de 
até 02 monitores 

simultaneamente, com 
resolução de até 

pelo menos 4K a 60fps; 
4.Fonte externa ao 

gabinete, com seleção 
automática de voltagem de 

entrada 110/220V e 
interruptor para 
ligar/desligar; 

5.O conector de 
alimentação da placa-mãe 
deverá ser do tipo USB-C; 

6.Gabinete em material 
plástico preto, com mini fan 
para ventilação forçada e 
aberturas para todas as 
interfaces e conectores 

RASPBERRY PI / PI 
4 MODEL B  

3.850,81 4 15.403,24 
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MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ 08.388.921/0001-85 Insc. Estadual:16.150.068-4 

Av Espirito Santo, 251 Sala 02 - João Pessoa - PB 
CNPJ: 08.388.921/0001-85 

Email: mikroshop@hotmail.com    /   Celular: 83 99982-8722 

externos disponíveis na 
placa-mãe, excluindo-se 
para esta exigência as 
expansões internas; 

7.serão fornecidos todos os 
dissipadores de calor 

necessários para o correto 
funcionamento do 

equipamento; 
8.Interfaces: 

1.01 interface de rede RJ-
45 10/100/1000; 2.02 USB 

3.0; 
3.02 USB 2.0; 

4.02 Micro-HDMI, com 
sorte para vídeo de 4K; 
5.02 MIPI DSI display. 

9.Conectividade Wireless: 
1.Interface Wifi 2.4/5.0 GHz 
IEEE 802.11ac; 2.Bluetooth 

5.0. 
10.Deve ter slot para 

cartão micro SD, podendo 
ser interno ao gabinete; 

11.Acompanhar 01 cartão 
micro SD Classe 10 ou 

superior, com capacidade 
de 

128GB; 
12.Deve vir com o sistema 
operacional Linux Ubuntu 
MATE instalado no cartão 

micro SD; 
13.Acompanhar fonte 

externa ao gabinete, com 
seleção automática de 
voltagem de entrada 

110/220V; 
14.Acompanha 02 cabos 
micro-HDMI para HDMI, 
com tamanho mínimo de 

1,5 metro cada, que 
permita a interligação 

simultânea de 02 monitores 
ao equipamento; 
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15.Garantia de 12 (doze) 
meses. 

2 UN 

2.Tecnologia LED 43 
polegadas polegadas; 

2.Proporção de tela: 16:9; 
3.Suporte a resolução de 
nativa de 3840x2160 ou 

superior; 
4.Taxa de atualização de 

60Hz; 
5.Deve ter borda fina; 

6. base removível, para 
permitir a fixação do 
monitor em parede; 

7.Acompanha kit, com 
braço articulado de marca: 

ELG, modelo: A02V4N, 
para fixação da TV em 

parede; 
8.Autofalantes integrados; 
9.Suporte a pelo menos 03 
conexões HDMI e 01 USB. 

Serão aceitas conexões 
Micro- HDMI, desde que 

sejam compatíveis com os 
cabos indicados no Item 

01; 
10.Fonte de alimentação 

bivolt interna; 11. cor 
predominantemente preta; 

12. compatível com as 
interfaces e cabos de vídeo 

da CPU do 
minicomputador, Item 01; 

LG /  43" 4K UHD 
43UQ7500PSF 

5.447,99 8 43.583,92 

  

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
 
Prazo para entrega dos produtos: até 90 (noventa) dias, após recebimento do empenho. 
 
Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais. 
 

1. DADOS DA EMPRESA 

  Nome: MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 

  CNPJ: 08.388.921/0001-85    /  Inscrição Estadual:16.150.068-4 
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MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ 08.388.921/0001-85 Insc. Estadual:16.150.068-4 

Av Espirito Santo, 251 Sala 02 - João Pessoa - PB 
CNPJ: 08.388.921/0001-85 

Email: mikroshop@hotmail.com    /   Celular: 83 99982-8722 

  Endereço Físico:Av Espírito Santo, 251 sl02 – Bairro dos Estados / João Pessoa-PB 

  Endereço Eletrônico (E-mail): mikroshop@hotmail.com 

  Número de Telefone: 83 99982-8722  

 

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

  Nome Completo: Ellen Crystine Figueiredo Barbosa Dutra   /  Estado Civil: Casada 

  Profissão:Pedagoga   /  Números de RG e CPF: RG 186466SSP/PB  - CPF 981.483.704-00 

Domicílio: Av Bahia, 900, Apt 904B – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB 

❑ Optamos pela habilitação através do SICAF 
❑ SOMOS OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. 
❑ DADOS BANCÁRIOS: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1636-5 Conta Corrente: 28.879-9 
 

João Pessoa, 03 de Novembro de 2022 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 

 
EM ATENDIMENTO AO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – UASG Nº 70011 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2022 

 

Senhor(a) Pregoeiro(a), 
 
Em acordo com o Edital apresento a V.Sa. o folder do(s) item(ns) arrematado(s) 
para que possam ser realizadas as diligências necessárias. 
 
Subitem 02  
 
Modelo ofertado: 43UQ7500PSF 
 
Imagens do produto 
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Especificações do item:  
 

GERAL 
• Tamanho da tela 

43" 

Resolução 
4K UHD 

• Tipo de Painel 

LCD/LED 
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Processador 
α5 Gen5 AI Processor 4K 

FUNCIONALIDADES 
• Sistema Operacional 

webOS 22 

ThinQ AI 
Sim 

• Google Assistente Built-In 

Sim 

Alexa Built-In 
Sim 

• Alexa Works-With 

Sim 

Works with Apple HomeKit 
Sim 

• Works with Apple AirPlay2 

Sim 

Painel de Controle 
Sim 

• OCF 

Sim 

HGIG 
Sim 

• Conteúdos 360 VR 

Sim 

Music Player 
Sim 

• LG Content Store 

Sim 

Time Machine Ready* 
Sim 

• Screenshare 

Sim 

Navegador 
Sim 
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• Reprodutor de áudio Bluetooth 

Sim (V5.0) 

IMAGEM 
• AI Brightness 

Sim 

Frequência Nativa (Hz) 
60Hz 

• DTV 

Sim 

HDR10 
Sim 

• FILMMAKER MODE ™ 

Sim 

Formato da tela 
16:09 

• Upscaler 

4K Upscaler 

Padrão de Imagem 
NTSC, PAL-M/N, SBTVD 

ÁUDIO 
• Canais 

2.0 

Potência (RMS) 
20 

• AI Sound 

AI Sound 

AI Acoustic Tuning 
Sim 

• Sound Sync 

Sim 
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CONEXÕES 

• Entrada HDMI 2.0 

3 

Entrada USB 
1 

• Entrada RF 

1 

Saída Digital Óptica 
1 

• LAN 

1 

Bluetooth In/Out 
Sim 

ITENS INCLUSOS 
• Controle Remoto 

Convencional 

Modelo Controle 
L-Com 

• Cabo de força 

Sim 

Parafusos 
Sim 

• Guia de instalação 

Sim 

Manual em Português 
Sim 
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

• Produto c/Base (Kg) 

8.1 

Produto s/Base (Kg) 
8 

• Peso com Caixa (Kg) 

10,2 

Dimensão c/base (LxAxP) (mm) 
972.65 x 611 x 188.16 

• Dimensão s/base (LxAxP) (mm) 

972 x 571 x 85.17 

Dimensão Caixa (LxAxP) (mm) 
1061 x 665 x 151 

• Alimentação 

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 

Bivolt (especificar) 
Sim 

• Consumo Médio (W) 

110 

Furação VESA 
200 x 200 

• Cor da borda 

Ceramic Black 

Cor da base TV 
Rocky Black ou Light Black 

• Formato da Base 

2-Pole 

Dimensão externa entre as bases montadas (LxP) 
809.33 x 188.16 

• Código de Barras (EAN) 

7893299918582 
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FONTE DAS INFORMAÇÕES: 
 
https://www.fujiokadistribuidor.com.br/smart-tv-lg-43-4k-uhd-43uq7500-wifi-
bluetooth-hdr-thinqai-compativel-com-smart-magic-google-alexa-
bivoltceramicblack/p?idsku=19581  
 
https://www.lg.com/br/suporte/produto/lg-43UQ7500PSF.BWZ 
 
 

João Pessoa, 04 de Novembro de 2022 
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Segurança e Referência

Manual de Instrução www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. 

Todos os direitos reservados.

LED TV*

Antes de ligar seu aparelho, por favor, 

leia cuidadosamente este manual e 

mantenha-o para referências futuras.

* TV LG LED usa tecnologia de LED backlight.

O modelo e número de série do seu produto estão 

localizados na parte traseira da sua TV. Guarde-o 

caso seja necessário ultilizar o Serviço de Atedimento 

ao Cliente.

Modelo

Número de Série

*MFL718464432205REV01*

50QNED80SQA

55QNED80SQA

55QNED81SQA

55QNED85SQA

55QNED86SQA

65QNED80SQA

65QNED81SQA

65QNED85SQA

65QNED86SQA

65QNED90SQA

65QNED91SQA

75QNED80SQA

75QNED81SQA

75QNED85SQA

75QNED86SQA

75QNED90SQA

75QNED91SQA

75QNED95SQA

75QNED96SQA

75QNED99SQA

86QNED80SQA

86QNED85SQA

86QNED86SQA

86QNED90SQA

86QNED99SQA

43NANO75SQA

50NANO75SQA

50NANO80SQA

55NANO75SQA

55NANO80SQA

65NANO75SQA

65NANO80SQA

70NANO75SQA

75NANO75SQA

75NANO80SQA

86NANO75SQA

43UQ7400PSF

43UQ7500PSF

43UQ8000PSB

43UQ8050PSB

43UQ9050PSC

50UQ7400PSF

50UQ7500PSF

50UQ8000PSB

50UQ8050PSB

50UQ9050PSC

55UQ7400PSF

55UQ7500PSF

55UQ8000PSB

55UQ8050PSB

55UQ9050PSC

60UQ8000PSB

60UQ8050PSB

60UQ9000PSA

65UQ7400PSF

65UQ7500PSF

65UQ8000PSB

65UQ8050PSB

65UQ9050PSC

70UQ8050PSB

75UQ8050PSB

75UQ9050PSC

86UQ9050PSC

P
O
R
T
U
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U
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S
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Informações Importante de Segurança

 • Leia estas instruções. 

 • Mantenha essas instruções.

 • Siga todos os cuidados.

 • Siga todas as instruções.

 • Não use este aparelho próximo de água.

 • Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

 • Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor. 

 • Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou presos, principalmente nos plugues, receptáculos de conveniência e no ponto de saída do aparelho.

 • Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

 • Use apenas com o carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa especificado pelo fabricante ou vendido com o aparelho. Quando um carrinho for usado, tenha 
cuidado ao mover a combinação carrinho/aparelho para evitar ferimentos por tombamento.

 • Desconecte este aparelho durante tempestades com raios ou quando não for usado por longos períodos de tempo.

 • Envie  todos os itens  para Serviço Técnico. A manutenção é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma, como cabo de alimentação ou 
plugue danificado, líquido foi derramado ou objetos caíram no aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, não funciona normalmente , ou foi 
descartado.

Antes de ligar a TV, leia atentamente este manual...

 • Leia o manual atentamente antes de ligar a TV e guarde-o para futuras referências.

 • No site, você pode baixar o manual, incluindo instalação, uso, solução de problemas, especificações, licença etc. e visualizar seu conteúdo em seu PC ou 
dispositivo móvel.

 • Guia do Usuário : Para mais informações sobre esta TV, leia o Guia do Usuário embarcado na sua TV (Depende do modelo)
 - abra o GUIA DO USUÁRIO EM  →  → [Suporte] → [Guia do Usuário]

Itens opcionais

 • Itens vendidos separadamente podem ser alterados ou modificados para melhoria da qualidade sem qualquer notificação. Entre em contato com seu 
revendedor para comprá-los. Esses dispositivos funcionam apenas com alguns modelos. O nome ou design do modelo pode ser alterado dependendo da 
atualização das funções do produto, circunstâncias do fabricante ou políticas internas.

 • O nome ou design do modelo pode ser alterado devido às circunstâncias ou políticas do fabricante.

 • Controle Smart Magic 

Verifique se o seu modelo de TV suporta Bluetooth na Especificação do Módulo Sem Fio para verificar se ele pode ser usado com o Magic Remote.

 • Cabos de conexão para antenas e dispositivos externos não são fornecidos e devem ser adquiridos separadamente.

 Nota

 • As especificações do produto ou o conteúdo deste manual podem ser alterados sem aviso prévio devido à atualização das funções do produto.

 • Os itens fornecidos com o seu produto podem variar dependendo do modelo.

 • As imagens exibidas no manual podem ser diferentes da TV.
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Atenção! Instrução de Segurança

CUIDADO

RISCO  DE CHOQUE ELÉTRICO

NÃO ABRA!

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO 
EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar nos componentes internos 
poderá resultar em choque elétrico

O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.

          ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIO, NÃO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA OU UMIDADE

                PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DE FOGO, MATENHA LONGE DE VELAS OU OUTROS. 

 • Não coloque a TV e/ou controle remoto nos seguintes 
ambientes:

 - Mantenha o produto longe da luz solar direta.
 - Uma área com alta umidade, como um banheiro.
 - Perto de qualquer fonte de calor, como fogões e outros dispositivos 

que produzam calor.
 - Perto de balcões de cozinha ou umidificadores, onde podem ser 

acidentalmente expostos a vapor ou óleo.
 - Uma área exposta à chuva ou ao vento.
 - Não exponha a pingos ou respingos e não coloque objetos cheios  de 

líquido, como vasos, copos, etc. ou sobre o aparelho (por exemplo, nas 
prateleiras acima da unidade).

 - Perto de objetos inflamáveis, como gasolina ou velas, ou exponha a TV 
ao ar condicionado direto

 - Não instale em locais excessivamente empoeirados.

     Caso contrário, isso pode resultar em incêndio, choque elétrico, 

     combustão/explosão, mau funcionamento ou deformação do produto.

Ventilação
 - Instale a TV em ambientes com ventilação apropriada. Não a instale 

em espaços confinado.
 - Não instale o produto sobre carpete ou almofada.
 - Não obstrua as aberturas de ventilação enquanto a TV estiver ligada.

 • Não toque nas aberturas de ventilação quando estiver usando a TV por 
um longo período, elas podem estar quentes.

 • Proteja o cabo de alimentação de abuso físico ou mecânico, como torção, 
compressão, fechamento em uma porta ou ser pisado. Preste atenção 
especial aos plugues, tomadas de parede e ao ponto em que o cabo sai 
do dispositivo.

 • Não mova a TV enquanto o cabo de alimentação estiver conectado.

 • Não use um cabo de alimentação danificado ou solto. 

 • Certifique-se de segurar o plugue ao desconectar o cabo de alimentação. 
Não puxe o cabo de alimentação para desconectar a TV.

 • Não conecte muitos dispositivos à mesma tomada de alimentação CA, 
pois isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

 • Desconectando o dispositivo da alimentação
 - O plugue de alimentação é o dispositivo de desconexão. Em caso de 

emergência, o plugue de alimentação deve permanecer facilmente 
acessível.

 • Não deixe crianças subirem ou se agarrarem à TV. Caso contrário, a TV 
pode cair, o que pode causar ferimentos graves.

 • Aterramento da antena externa (depende do país):                           
Se uma antena externa for instalada, siga as precauções abaixo:

 - Um sistema de antena externa não deve ser localizado próximo a 
linhas de energia aéreas ou outras luzes elétricas ou circuitos de 
energia, ou onde possa entrar em contato com linhas de energia ou 
circuitos como morte ou ferimentos graves podem ocorrer.

Certifique-se de que o sistema de antena esteja aterrado para 
fornecer alguma proteção contra picos de tensão e cargas estáticas 
acumuladas.

A seção 810 do Código Elétrico Nacional (NEC) nos EUA fornece 
informações sobre o aterramento adequado do mastro e estrutura de 
suporte, aterramento do fio de entrada para uma unidade de descarga 
da antena, tamanho dos condutores de aterramento, localização 
da unidade de descarga da antena , conexão com eletrodos de 
aterramento e requisitos para o eletrodo de aterramento.

Aterramento da antena de acordo com o Código Elétrico Nacional, 
ANSI/NFPA 70.

 • Nunca toque neste aparelho ou antena durante uma tempestade com 
raios. Você pode ser eletrocutado.

 • certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado firmemente 
à TV e à tomada de parede, caso não esteja seguro, podem ocorrer danos 
ao plugue e à tomada e, em casos extremos, pode ocorrer um incêndio.

 • Não insira objetos metálicos ou inflamáveis no produto. Se um objeto 
estranho cair no produto, desconecte o cabo de alimentação e entre em 
contato com o atendimento ao cliente.

 • Não toque na extremidade do cabo de alimentação enquanto estiver 
conectado. Você pode ser eletrocutado.
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 • Caso ocorra alguma das situações abaixo, desconecte 
imediatamente a TV da tomada e entre em contato com o SAC.

 - Produto foi danificado de alguma forma. 
 - Se água ou outra substância caiu no produto, tomada, cabo de força 

ou adaptador).
 - Ao sentir cheiro de fumaça ou outros odores vindos da TV.
 - Tempestades com raios ou quando não utilizado por longos períodos 

de tempo.

Mesmo que a TV seja desligada pelo controle remoto ou botão, a fonte de 
alimentação AC é conectada à unidade se não estiver desconectada.

 • Não use equipamentos elétricos de alta tensão perto da TV. Isto pode 
resultar em mau funcionamento.

 • Não tente fazer qualquer modificação no produto sem a autorização da 
LG Electronics. Pode ocorrer incêndio acidental ou choque elétrico. Entre 
em contato com o SAC para solicitar manutenção ou reparo. Modificações 
não autorizadas podem anular a garantia contratual.

 • Use apenas peças/acessórios aprovados pela LG Electronics. Do contrário, 
pode ocorrer incêndio, choque elétrico, mau funcionamento ou danos 
à TV.

 • Nunca desmonte o adaptador AC ou o cabo de força, isto pode causar  
choque elétrico ou danos ao equipamento (dependendo do modelo).

 • Faça o manuseio do adaptador com cuidado, evite quedas. Forte impacto 
pode danificá-lo (dependendo do modelo).

 • Não toque a TV com as mãos molhadas, existe o risco de choque 
elétrico ou incêndio. Se o cabo de força ou o contato estiver molhado ou 
empoeirado, seque-o e limpe-o antes de usar.

 • Baterias
 - Não é recomendável o descarte de pilhas ou baterias em lixo comum.
 - Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob 

o risco de ocasionarem danos ao meio ambiente e 
            à saúde humana (Resolução Conama 401/2008).
            No fim de sua vida útil descarte o produto de forma 
           adequada, sob pena de ocasionar danos ao meio 
           ambiente e à saúde humana.

 • Programa de Coleta Inteligente
 - A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para facilitar e viabilizar o 

descarte ambientalmente adequado de produtos, pilhas e baterias.
 - Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos 

de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas 
autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site: 
www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva ou contate nosso SAC 
através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões metropolitanas) ou 
0800-707-5454 (demais localidades).

 ,  AVISO IMPORTANTE
 - Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Os 

níveis de ruído acima deste valor são prejudiciais à audição.

 • Movimentação
 - Ao mover a TV, verifique se o produto está desligado, desconectado da 

tomada e se todos os cabos foram desconectados. Pode ser necessário 
duas ou mais pessoas para carregá-la. Não pressione ou force o painel 
frontal da TV. Caso contrário, pode ocorrer danos ao produto e risco de 
incêndio ou lesões.

 • Mantenha todos os materiais de embalagem como sacos, calços de 
isopor e etc. fora do alcance das crianças.

 • Não permita que a tela da TV sofra forte impacto e não coloque nada 
sobre ela. Em hipótese alguma deixe que objetos caiam sobre o produto.

 • De forma alguma, aplique força excessiva com a mão, ou use objeto 
afiado (prego, lápis ou caneta) sobre a tela, isso pode danificá-la, 
causando danos irreparáveis.

 • Limpeza
 - Quando for limpar, desconecte o cabo de força da tomada e use um 

pano seco e macio. Não espirre água ou outros líquidos diretamente 
na TV. Não limpe a TV com produtos químicos como limpa-vidros, 
qualquer tipo de purificador de ar, inseticida, lubrificante, cera (de 
carro ou industrial), abrasivo, tíner, benzeno, álcool, etc., que podem 
danificar o produto ou o painel. Caso contrário, pode ocorrer choque 
elétrico ou danos do produto.

Instalação

Movimentação e Transporte da TV

Ao mover ou levantar a TV, leia os seguintes avisos para evitar que a TV seja 
arranhada ou danificada e para transporte seguro, independentemente de 
seu tipo e tamanho.

 • Recomenda-se mover a TV na caixa ou nos materiais de embalagem, que 
a acompanham originalmente.

 • Antes de mover ou levantar a TV, desconecte o cabo de força e todos os 
outros cabos.

 • Quando segurar a TV, a tela deve estar distante de você, para evitar 
arranhões. 

 • Segure com firmeza pelo lado e pela parte inferior da moldura da TV. 
Certifique-se de não segurar nas partes transparentes, alto-falantes ou 
na tela de proteção dos alto-falantes.

 • Para TVs de grande polegada é preciso de duas pessoas para movimentar.

 • Quando transportar a TV, evite solavancos ou vibrações excessivas, pois 
isso pode danificar a tela. 

 • Quando transportar a TV, mantenha-a sempre na vertical, nunca a vire 
de lado, ou incline-a para esquerda ou direita.

 • Ao manusear a TV, tome cuidado para não danificar o botões aparelho.

 • Evite tocar na tela o tempo todo, pois ela pode ser danificada.

 • Não coloque o produto no chão com a frente voltada para baixo sem 
proteção. A tela pode ser danificada.

 • Ao conectar o suporte ao aparelho de TV, coloque a tela voltada para 
baixo em uma mesa almofadada ou superfície plana para proteger a tela 
contra arranhões.

Montando em uma mesa

1 Posicione a TV verticalmente sobre uma mesa.
•	 Deixe uns 10 cm (mínimo) de espaço da parede para uma ventilação 

adequada.

2 Conecte o cabo de força em uma tomada.
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 • Não aplique substâncias estranhas (óleos, lubrificantes, etc.) nos 
parafusos ao montar o aparelho, pois o mesmo pode ser danificado.

 • Caso instale a TV em um suporte, tome cuidado para evitar com que o 
produto se solte. Caso contrário, o produto pode cair causando lesões. 

 • Não use itens não aprovados para garantir a segurança e a vida útil do 
produto.

 • Qualquer dano ou lesão causados pelo uso de itens não aprovados não 
são cobertos pela garantia.

 • Verifique se os parafusos estão bem apertados. Se eles não estiverem 
firmes, a TV pode inclinar para a frente depois de ser instalada.

 • Não aplique força excessiva ao apertar os parafusos, pois eles podem 
espanar e não fixar corretamente.

Fixando à parede 

1 Fixe os suportes na parte traseira do produto e na parede.
•	 Se houver parafusos inseridos na posição dos suportes, remova os 

parafusos primeiro.

2 Verifique se os suportes do produto e os suportes de parede estão presos 
com firmeza.

3 Usando um cabo forte, amarre e conecte os suportes do produto aos 
suportes de parede. Ao mover um produto instalado desta forma, 
desamarre o cabo primeiro.

 • Use uma plataforma ou gabinete que seja forte e grande o suficiente 
para suportar a TV com segurança.

 • Os suportes, parafusos e cordas devem ser comprados separadamente, 
pois eles não são fornecidos com o produto.

Montando em uma Parede

Um suporte de parede opcional pode ser usado com a TV LG. Consulte o 
revendedor local para obter um suporte de parede compatível com o padrão 
VESA. Prenda com cuidado o suporte na parte traseira da TV. Instale o suporte 
em uma parede sólida e perpendicular ao chão. Caso queira colocar a TV em 
paredes feitas de outros materiais que não seja concreto, entre em contato 
com pessoal qualificado para fazer a instalação. Instruções detalhadas serão 
incluídas com o suporte de parede. Use um suporte no qual o dispositivo

esteja adequadamente preso à parede e com espaço suficiente para permitir 
a conectividade com dispositivos externos. Caso esteja usando um suporte  e 
montagem não ajustável, fixe-o à parede e conecte primeiro os cabos e depois 
conecte a TV ao suporte

 • Remova o conjunto base antes de instalar a TV no suporte de parede.

 • Para mais informações sobre os parafusos e suporte de parede, consulte 
o revendedor.

 • Caso pretenda montar o produto em uma parede, efetue a fixação do 
suporte padrão VESA (peças opcionais) à TV e em seguida fixe o suporte 
na parede (peças opcionais), fixe-o com cuidado para não cair.

 • Ao montar uma TV na parede, certifique-se de não instalar a TV 
pressionando os cabos de alimentação e de sinal na parte traseira da TV.

 • Não instale este produto em uma parede se estiver exposto a óleo ou 
névoa de óleo. Isso pode danificar o produto e fazer com que ele caia.

 • Ao instalar o suporte de montagem na parede, recomenda-se cobrir o 
orifício do suporte com fita adesiva, para evitar a entrada de poeira e 
insetos (dependendo do modelo).

Antenna/Cable
Conecte uma antena, cabo ou STB a cabo para assistir TV. As ilustrações 
podem ser diferente dos itens reais e um cabo RF é opcional.

Fio de cobre

 • Certifique-se de não dobrar o fio de cobre do cabo RF.

 • Primeiro efetue todas as conexões de dispositivos, para em seguida  
conectar o cabo de força na tomada. Este procedimento evita danos ao 
televisor.

 • Para melhorar a qualidade da imagem em uma área com sinal fraco, 
compre um amplificador de sinal.

 • Para conectar duas TVs ou mais, instale divisores de sinal.

 • Se a antena não estiver instalada corretamente, contate o seu 
revendedor para obter uma instalação adequada.

 • Esta TV não pode receber transmissões em Ultra HD (3840 x 2160 pixels) 
diretamente porque os padrões não foram confirmados (dependendo 
do país).
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Iniciando a TV

Ligando a TV

Use a TV de maneira simples com o botão de controle.

Ligar (Pressione)

Desligar1) (Matenha Pressionado)

Controlar Menu (Pressione2))

Selecionar Menu (Matenha Pressionado3))

1) Todas os aplicativos serão fechados e qualquer gravação em progresso 
será parada. (Depende do país)

2) Com a TV ligada pressione o botão para acessar o menu de ajuste.

3) Selecione uma das opções do menu de ajuste.

 Nota

 • Quando a TV é ligada pela primeira vez, a inicialização pode levar 
aproximadamente um minuto.

 • O OSD (On Screen Display, "Texto na tela") da sua TV pode ser diferente 
do mostrado neste manual.

 • O dispositivo deve ser instalado a uma tomada com fácil acesso. Alguns 
dispositivos não são feitos ligando/desligando o botão, desligando o 
dispositivo e desconectando o cabo de alimentação.

Conexões

Conecte vários dispositivos externos à TV. Para obter mais informações sobre 
a conexão do dispositivo externo, consulte o manual fornecido com cada 
dispositivo.

HDMI

 • Antes de conectar o cabo HDMI, desligue a TV e os dispositivos externos.

 • Formato de áudio HDMI suportado (depende do modelo):

True HD (48 kHz), Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44.1 kHz / 
48 kHz), PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz) 

 Nota

 • Se o dispositivo conectado à porta de entrada também suportar HDMI 
Deep Color, sua imagem poderá ficar mais nítida. No entanto, se o 
dispositivo não for compatível, pode não funcionar corretamente. Nesse 
caso, altere a configuração [HDMI Deep Color] da TV para desligado.

 •  →  → [Geral] → [Dispositivos] → [Configurações HDMI] → 
[HDMI Deep Color]

 • Use cabo certificado com o logotipo HDMI impresso. Usar cabo HDMI não 
certificado, pode ocasionar não exibição ou pode ocorrer erro de conexão.

 • Tipo de Cabo HDMI recomendado (3 m ou menor):
 - Cabo HDMI® Ultra High Speed™ 

USB

Alguns hubs USB podem não funcionar. Se um dispositivo USB conectado por 
meio de um hub USB não for detectado, conecte-o diretamente à porta USB 
da TV. (Depende do modelo)

 Nota

 • Para uma conexão ideal, os cabos HDMI e dispositivos USB devem ter 
molduras com menos de 10 mm de espessura, 18 mm de largura e 8 mm 
de diâmetro do fio. (Dependendo do modelo).

 • Use um cabo de extensão compatível se o cabo USB ou a unidade flash 
USB não couber na porta USB da sua TV.

IR Blaster

Controle o decodificador (cabo/satélite/IP/OTT), Blu-ray/DVD player, barra 
de som, consoles de jogos, etc., usando o IR Blaster. (Dependendo do país) 
(Dependendo do modelo) 

 Nota

 • Conecte o cabo IR Blaster à porta IR Blaster da TV.

 • Use as configurações de controle universal para controlar o dispositivo. 

 • Prenda o IR Blaster com a fita 3M fornecida.

Dispositivos Externos

Dispositivos externos suportados: Blu-ray player, Receptores HD, DVD players, 
VCRs, Sistema de áudio, Dispositivos USB, PC, Dispositivos Gamer, e outros 
dispositivos externos.

 Nota

 • As conexões de dispositivos externos mostradas podem ser diferente 
ilustrações em um manual.

 • No modo PC, pode haver ruído associado à resolução, padrão vertical, 
contraste ou brilho. Se houver ruído, mude a saída do PC para outra 
resolução, mude a taxa de atualização para outra taxa ou ajuste o 
brilho e o contraste no menu [Imagem] até que a imagem fique 
nítida. Dependendo da placa gráfica, algumas configurações de 
resolução podem não permitir que a imagem seja posicionada na tela 
adequadamente. 

 • Ao conectar através de uma LAN com fio, é recomendável usar um cabo 
tipo CAT 7.
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Especificações

As especificações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio devido à atualização das funções do produto.

(Dependendo do país)

Especificação de Transmissão

Sistema de 
Televisão

Digital Analógico Digital Analógico Digital Analógico

SBTVD
NTSC-M/PAL-N/

PAL-M
DVB-T/T2

NTSC-M/PAL-N/
PAL-M

ATSC, 64 & 256 QAM NTSC-M

Cobertura de 
Canal (Banda)

VHF 2-13

UHF 14-69

DTV 2-69

CATV 1-135

VHF 2-13

UHF 14-69

DTV 2-69

CATV 1-125

VHF 2-13,

UHF 14-69,

DTV 2-69,

CATV 1-135,

CADTV 1-135

Impedância 75 Ω

 • Certos padrões de entrada/decodificação de 8K podem não ser suportados. Um dispositivo adicional pode ser necessário para suportar determinados 
padrões de 8K. As imagens 8K upscale e aprimoradas variam dependendo do conteúdo de origem (depende do modelo).

Condição de ambiente

Temperatura de operação 0 °C a 40 °C

Umidade de operação Menor que 80 %

Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C 

Umidade de armazenamento Menor que 85 %

* As informações de energia fornecidas no produto são mostradas de acordo com os regulamentos aplicáveis a cada país (dependendo do país).

* O consumo de energia foi medido de acordo com a IEC 62087.

* O consumo real de energia depende do ambiente de uso (Exemplo: conteúdo assistido, configurações de TV, etc.).

* Para obter informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta anexada ao produto.

* O consumo de energia típico é medido de acordo com a IEC 62087 ou os regulamentos de energia de cada país.

* Em alguns modelos, a etiqueta está dentro da tampa do terminal de conexão do dispositivo externo.

* Dependendo do modelo ou país, o consumo de energia típico pode não estar na etiqueta.
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Informações do Produto

(Somente para QNED99*)

Especificação do Módulo Wireless (LGSBWAX12)

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 17 dBm

5.150 à 5.725 MHz 15 dBm

5.725 à 5.850 MHz 15 dBm

Bluetooth

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 9 dBm

Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não 
poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está 
definido para a tabela de frequência regional.

Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima 
de 20cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase é para declaração geral 
para a consideração do ambiente de usuário. FCC ID: BEJLGSBWAX12 / IC: 
2703H-LGSBWAX12

(Somente QNED80*, QNED90*, 86NANO75*, 86UQ90*)

Especificação do Módulo Wireless (LGSBWAC95)

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 18,5 dBm

5.150 à 5.725 MHz 18 dBm

5.725 à 5.850 MHz 18 dBm

Bluetooth

Faixa de Frequência Potência Saída. (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 9 dBm

Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não 
poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está 
definido para a tabela de frequência regional.

Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima 
de 20cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase é para declaração geral 
para a consideração do ambiente de usuário. FCC ID: BEJLGSBWAC95 / IC: 
2703H-LGSBWAC95

(Exceto para QNED80*, QNED90*, QNED99*, 86NANO75*, 86UQ90*)

Especificação do Módulo Wireless (LGSBWAC03)

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 20 dBm

5.150 à 5.725 MHz 18,5 dBm

5.725 à 5.850 MHz 18 dBm

Bluetooth

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 9 dBm

Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não 
poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está 
definido para a tabela de frequência regional.

Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima 
de 20cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase é para declaração geral 
para a consideração do ambiente de usuário. FCC ID: BEJLGSBWAC03 / IC: 
2703H-LGSBWAC03

Informações de Aviso de 

Software de Código Aberto
Para obter o código-fonte contido neste produto, sob GPL, LGPL, MPL e outras 
licenças de código-fonte aberto que têm a obrigação de divulgar o código-
fonte e acessar todos os termos de licença referidos, avisos de direitos autorais 
e outros documentos relevantes, visite https://opensource.lge.com.

A LG Electronics fornece o código-fonte aberto em CD-ROM*, os pedidos 
deverão ser efetuados via e-mail opensource@lge.com. Esta oferta é válida 
por 3 (três) anos a partir da data de compra do produto..

(Somente QNED95, QNED96*, QNED99*)

Especificação do Módulo Wireless (LGSBWAX12)

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

Faixa de Frequência Potência Sáida (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 17 dBm

5.150 à 5.725 MHz 15 dBm

5.725 à 5.850 MHz 15 dBm

5.945 à 7.125 MHz 11 dBm

Bluetooth

Faixa de Frequência Potência Sáida (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 9 dBm

Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não 
poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está 
definido para a tabela de frequência regional.

Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima 
de 20cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase é para declaração geral 
para a consideração do ambiente de usuário. FCC ID: BEJLGSBWAX12 / IC: 
2703H-LGSBWAX12
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(Depende do país)

Especificação de Transmissão

Sistema e Televisão
Digital Analógico

DVB-T NTSC-M

Cobertura de Programa (Banda)

VHF 2-13

UHF 14-69

DTV 2-69

CATV 1-125

Impedância da Antena  75 Ω

(Somente QNED95, QNED96*, QNED99*)

Especificação do Módulo Wireless (LGSBWAX12)

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.472 MHz

5.150 à 5.725 MHz

5.725 à 5.850 MHz

17 dBm

15 dBm

15 dBm

Bluetooth

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 9 dBm

Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está definido para a 
tabela de frequência regional. Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima de 20cm entre o dispositivo e seu corpo.

(Somente QNED80*, QNED81*, QNED85*, QNED86*, QNED90*, QNED91*, 
86NANO75*, 86UQ90*, 86UQ91*)

Especificação do Módulo Wireless  (LGSBWAC95)

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 18,5 dBm

5.150 à 5.725 MHz 18 dBm

5.725 à 5.850 MHz 18 dBm

Bluetooth

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 9 dBm

Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não 
poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está 
definido para a tabela de frequência regional.

Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima 
de 20cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase é para declaração geral 
para a consideração do ambiente de usuário. FCC ID: BEJLGSBWAC95 / IC: 
2703H-LGSBWAC95

(Exceto para QNED80*, QNED81*, QNED85*, QNED86*, QNED90*, QNED91*, 
86NANO75*, 86UQ90*, 86UQ91*)

Especificação do Módulo Wireless (LGSBWAC03)

Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 20 dBm

5.150 à 5.725 MHz 18,5 dBm

5.725 à 5.850 MHz 18 dBm

Bluetooth

Faixa de Frequência Potência Saída (Máx)

2.400 à 2.483,5 MHz 9 dBm

Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não 
poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está 
definido para a tabela de frequência regional.

Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima 
de 20cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase é para declaração geral 
para a consideração do ambiente de usuário. FCC ID: BEJLGSBWAC03 / IC: 
2703H-LGSBWAC03
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Licenças

(Somente para modelos que ultilizam Controle Smart Magic)

Solução de Problema

Não é possível controlar a 
TV com o controle remoto.

 • Verifique se algo como fita foi colocado sobre o receptor.

 • Verifique se há algum obstáculo entre o produto e o controle remoto.

 • Substitua as pilhas por novas.

Nenhuma exibição de 
imagem e nenhum som é 
produzido.

 • Verifique se o produto está ligado.

 • Verifique se o cabo de alimentação está conectado a uma tomada de parede.

 • Verifique se há algum problema na tomada conectando outros produtos.

A TV desliga de repente.  • Verifique as configurações de controle de energia. O fornecimento de energia pode ser interrompido.

 • Verifique se a função de desligamento automático está ativada no menu de configurações.

 • Se não houver sinal enquanto a TV estiver ligada, a TV desligará automaticamente após 15 minutos de inatividade.

Exibição anormal  • Se a TV estiver fria ao toque, pode haver uma pequena oscilação quando ela for ligada. Isto é normal; não há nada 
de errado com a TV. Alguns defeitos de pontos minúsculos podem ser visíveis na tela, aparecendo como pequenos 
pontos vermelhos, verdes ou azuis. No entanto, eles não têm efeito adverso no desempenho da TV. Evite tocar 
na tela LCD ou segurar seu(s) dedo(s) contra ela por longos períodos de tempo. Isso pode produzir alguns efeitos 
temporários de distorção na tela.

 • Este painel é um produto avançado que contém milhões de pixels. Em alguns casos, você pode ver pontos finos na 
tela enquanto assiste à TV. Esses pontos são pixels desativados e não afetam o desempenho e a confiabilidade da 
TV.

 • A exibição de uma imagem estática por um longo período de tempo pode fazer com que a imagem fique retida na 
tela. Evite exibir uma imagem fixa na tela da TV por um longo período de tempo.

Som gerado  • Ruído de rachadura Um ruído de rachadura que ocorre ao assistir ou desligar a TV é gerado pela contração 
térmica do plástico devido à temperatura e umidade. Este ruído é comum para produtos onde a deformação 
térmica é necessária.

 • Zumbido do circuito elétrico/zumbido do painel Um ruído de baixo nível é gerado a partir de um circuito de 
comutação de alta velocidade, que fornece uma grande quantidade de corrente para operar um produto. Varia de 
acordo com o produto. Este som gerado não afeta o desempenho e a confiabilidade do produto.

 • Ao limpar o produto, tome cuidado para não permitir que nenhum líquido ou objetos estranhos entrem no espaço entre o lado superior, esquerdo ou direito 
do painel e o painel guia (dependendo do modelo).

 • Certifique-se de remover qualquer excesso de água do pano.

 • Não borrife água ou limpador diretamente na tela da TV.

 • Certifique-se de pulverizar apenas o suficiente de água ou limpador em um pano seco para limpar a tela.
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Regulamentação

AVISO! (PERIGO DE ESTABILIDADE)

Um aparelho de televisão pode cair, causando ferimentos graves ou morte. Muitas lesões, principalmente em crianças, podem ser evitadas tomando precauções 
simples, como:

 - SEMPRE use armários ou suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
 - SEMPRE use móveis que possam suportar com segurança o aparelho de televisão.
 - SEMPRE assegure-se de que o aparelho de televisão não está ultrapassando a borda do móvel de apoio.
 - SEMPRE eduque as crianças sobre os perigos de subir em móveis para alcançar o aparelho de televisão ou seus controles.
 - SEMPRE deixe os fios e cabos conectados à sua televisão para que não possam ser tropeçados, puxados ou agarrados.
 - NUNCA coloque um aparelho de televisão em um local instável.
 - NUNCA coloque o televisor sobre móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o móvel e o televisor a um suporte adequado.
 - NUNCA coloque o televisor sobre tecidos ou outros materiais que possam estar localizados entre o televisor e os móveis de apoio.
 - NUNCA coloque itens que possam fazer as crianças subirem, como brinquedos e controles remotos, em cima da televisão ou nos móveis em que a televisão 

está colocada.
Se o aparelho de televisão existente for retido e realocado, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.

Simbolos

Refere-se à corrente alternada (AC) Refere-se ao modo Standby (espera).

Refere-se à corrente contínua (DC). Refere-se à “Ligado” (energia).

Refere-se ao equipamento Classe II. Refere-se à Voltagem perigosa.

Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar 

interferência em sistemas devidamente autorizados.

15652-20-01925
Para maiores informações, consulte o site da 

ANATEL: www.anatel.gov.br

MÓDULO WI-FI / BLUETOOTH
MODELO: LGSBWAX12

Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar 

interferência em sistemas devidamente autorizados.

11524-20-01925
Para maiores informações, consulte o site da 

ANATEL: www.anatel.gov.br

MÓDULO WI-FI / BLUETOOTH
MODELO: LGSBWAC03

Anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não pode causar 

interferência em sistemas devidamente autorizados.

11530-20-01925
Para maiores informações, consulte o site da 

ANATEL: www.anatel.gov.br

MÓDULO WI-FI / BLUETOOTH
MODELO: LGSBWAC95
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Especificação Técnica
(As ilustrações podem ser diferente do real)

90°

, , , , 
: mm

, 
: kg

Modelo   Consumo

55QNED80SQA 1233 781 257 716 44,2 16,7 16,3 165 W

65QNED80SQA 1452 906 295 839 44,3 24,9 24,5 200 W

65QNED90SQA 1444 898 295 834 29,5 26,8 26,4 290 W

75QNED80SQA 1675 1029 359 964 44,5 36,9 35,9 240 W

75QNED90SQA 1665 1022 359 958 29,5 37,0 36,0 340 W

75QNED99SQA 1665 1022 359 958 29,5 39,0 38,0 440 W

86QNED80SQA 1925 1165 359 1105 46,1 55,5 54,5 370 W

86QNED90SQA 1917 1162 359 1098 29,9 52,5 51,5 485 W

86QNED99SQA 1917 1162 359 1098 29,9 55,9 54,9 660 W

43NANO75SQA 967 622 216 564 57,7 9,3 9,2 110 W

50NANO75SQA 1121 708 232 651 57,7 12,4 12,2 130 W

50NANO80SQA 1120 718 257 653 49,2 14,4 14,0 135 W

55NANO75SQA 1235 774 232 715 58,1 14,8 14,6 160 W

55NANO80SQA 1233 781 257 716 44,2 16,7 16,3 165 W

65NANO75SQA 1454 900 271 838 58,4 22,9 22,6 200 W

65NANO80SQA 1452 906 295 839 44,3 24,9 24,5 200 W

70NANO75SQA 1562 972 361 907 59,9 28,8 28,4 210 W

75NANO75SQA 1678 1027 361 964 59,9 31,8 31,4 250 W

75NANO80SQA 1675 1029 359 964 44,5 36,9 35,9 240 W

Alimentação AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
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Modelo   Consumo

86NANO75SQA 1927 1167 361 1104 59,9 45,6 45,2 335 W

43UQ7400PSF 973 611 187 572 85 8,1 8,0 110 W

43UQ7500PSF 973 611 187 572 85 8,1 8,0 110 W

43UQ8000PSB 967 622 216 564 57,1 8,9 8,8 110 W

43UQ8050PSB 967 622 216 564 57,1 8,9 8,8 110 W

43UQ9050PSC 967 622 216 564 57,1 8,9 8,8 110 W

50UQ7400PSF 1130 719 235 663 86,3 11,4 11,3 140 W

50UQ7500PSF 1130 719 235 663 86,3 11,4 11,3 140 W

50UQ8000PSB 1121 713 231 651 57,1 11,9 11,7 130 W

50UQ8050PSB 1121 713 231 651 57,1 11,9 11,7 130 W

50UQ9050PSC 1121 708 232 651 57,1 11,9 11,7 130 W

55UQ7400PSF 1244 783 235 726 87,1 14,4 14,3 160 W

55UQ7500PSF 1244 783 235 726 87,1 14,4 14,3 160 W

55UQ8000PSB 1235 776 231 715 57,5 14,2 14,0 135 W

55UQ8050PSB 1235 776 231 715 57,5 14,2 14,0 135 W

55UQ9050PSC 1235 772 232 715 57,5 14,2 14,0 160 W

60UQ8000PSB 1356 852 269 783 57,5 17,4 17,1 150 W

60UQ8050PSB 1356 852 269 783 57,5 17,4 17,1 150 W

60UQ9000PSA 1356 845 271 783 57,5 17,4 17,1 185 W

65UQ7400PSF 1463 910 255 850 87,8 21,5 21,3 195 W

65UQ7500PSF 1463 910 255 850 87,8 21,5 21,3 195 W

65UQ8000PSB 1454 906 269 838 57,7 21,8 21,5 185 W

65UQ8050PSB 1454 906 269 838 57,7 21,8 21,5 185 W

65UQ9050PSC 1454 899 271 838 57,7 21,8 21,5 205 W

70UQ8050PSB 1562 972 361 907 59,9 28,8 28,4 210 W

75UQ8050PSB 1678 1027 361 964 59,9 31,8 31,4 250 W

75UQ9050PSC 1678 1027 361 964 59,9 31,8 31,4 250 W

86UQ9050PSC 1927 1167 361 1104 59,9 45,6 45,2 335 W

Alimentação AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
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A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de 

Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto 

os serviços de Assistência Técnica para substituição de 

componentes ou partes, bem como mão de obra necessária 

para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados 

como sendo de fabricação, pelo período de 01(Um) ano, 

incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, 

contados a partir da data de entrega efetiva do produto ao 

primeiro proprietário ou da data de emissão da nota fiscal de 

compra, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme 

orientações descritas no manual do usuário que acompanha o 

produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal: 

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados 
a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para 
reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil 
e imediata observação no produto, como os itens que 
constituem a parte externa e qualquer outra acessível ao 
usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em 
geral.

Condições para validade da garantia 
legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá 
seu efeito se:

 • O produto não for utilizado para os fins a que se destina;

 • A instalação ou utilização do produto estiver em 
desacordo com as recomendações do Manual de 
Instruções;

 • O produto sofrer qualquer dano provocado por 
mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, 
agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, 
modificações ou consertos realizados por pessoas ou 
entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil 
Ltda;

 • Houver remoção e/ou alteração do número de série ou 
da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia 
legal e contratual

A Garantia não cobre:

 • Danos provocados por riscos, amassados e uso de 
produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;

www.lg.com/br

 • Transporte e remoção de produtos para conserto que 
estejam instalados fora do perímetro urbano onde se 
localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes 
locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte 
do produto, bem como despesas de viagem e estadia do 
técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do 
Consumidor; 

 • Desempenho insatisfatório do produto devido à 
instalação ou rede elétrica inadequadas;

 • Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste 
normal de utilização ou por dano de uso;

 • Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, 
pois essas informações constam no Manual de 
Instruções;

 • Eliminação de interferências externas ao produto que 
prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades 
de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de 
antenas inadequadas.

Observações:

 • A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou 
responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que 
venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das 
aqui descritas;

 • As despesas decorrentes e consequentes da instalação 
de peças que não pertençam ao produto são de 
responsabilidade única e exclusiva do comprador;

 • A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de 
alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus 
produtos sem prévio aviso;

 • A garantia somente é válida mediante a apresentação de 
nota fiscal de compra deste produto;

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

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2022.
Sr. Coordenador COINF.
 
Em conformidade com o o despacho exarado por

V.Sª, evento sei nº 1190952, em diligências executadas na
sessão Pregão 89/2022- TRE-AL, o licitante melhor classficado
anexou documentos complementares e ratificou a proposta
inicialmente encaminhada, evento 1191662, razão pela qual
segue para reanálise. 

Agradeço antecipadamente. 
PREGOEIRO OFICIAL TRE-AL 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 04/11/2022, às 10:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1191665 e o código CRC 416E04F8.

0009079-30.2022.6.02.8000 1191665v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2022.
À PREG
 
Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1191692, informo

que supridas as informações obtidas na diligência, entendo
que a proposta apresentada pela empresa MIKROSHOP, doc.
1191662, atende aos requisidos de ordem técnica do Edital.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 04/11/2022, às 11:06, 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
1191692 e o código CRC 094A2EAD.

0009079-30.2022.6.02.8000 1191692v1
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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: 08.388.921/0001-85 DUNS®: 898706332
Razão Social: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: MIKROSHOP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/05/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: 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 01/01/2023
FGTS 13/11/2022
Trabalhista Validade: 25/03/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/11/2202
Receita Municipal Validade: 15/11/2022

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: 04/11/2022 11:29 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Certidão SICAF GERAL (1193158)         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 236

http://www.tst.jus.br/certidao


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: 08.388.921/0001-85
Razão Social: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

AVENIDA ESPIRITO SANTO, 251 - SALA 02 - DOS ESTADOS - João Pessoa / Paraíba

Emitido em: 07/11/2022 14:39 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 08.388.921/0001-85 DUNS®: 898706332
Razão Social: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: MIKROSHOP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/05/2023

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$ 30.000,00 Data de Abertura da Empresa: 27/10/2006
CNAE Primário: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAE Secundário 1: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 2: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 3: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 4: 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E
CNAE Secundário 5: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA

Dados para Contato
CEP: 58.030-110
Endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO, 251 - SALA 02 - DOS ESTADOS
Município / UF: João Pessoa / Paraíba
Telefone: (83) 99828722 Telefone: (83) 99286352
E-mail: mikroshop@hotmail.com

Dados do Responsável Legal
981.483.704-00CPF:

Nome: ELLEN CRYSTINE FIGUEIREDO BARBOSA DUTRA

Emitido em: 07/11/2022 15:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
981.483.704-00CPF:

Nome: ELLEN CRYSTINE FIGUEIREDO BARBOSA DUTRA
E-mail: mikroshop@hotmail.com

Emitido em: 07/11/2022 15:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

52
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 981.483.704-00 Participação Societária: 10,00%
Nome: ELLEN CRYSTINE FIGUEIREDO BARBOSA DUTRA
Número do Documento: 1836466 Órgão Expedidor: SSP-PB
Data de Expedição: 17/04/2002 Data de Nascimento: 27/03/1980
Filiação Materna: MARIA DALVA FIGUEIREDO BARBOSA MAGALHAES
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 1597279 Órgão Expedidor: SSPPB
Data de Expedição: 19/10/1990

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ELISSON ABREU DUTRANome:

018.943.084-25Estrangeiro:

CEP: 58.030-130
Endereço: AVENIDA BAHIA, 900 - APT 904B - DOS ESTADOS
Município / UF: João Pessoa / Paraíba
Telefone: (83) 99828722
E-mail: mikroshop@hotmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 018.943.084-25 Participação Societária: 90,00%
Nome: ELISSON ABREU DUTRA
Número do Documento: 1597279 Órgão Expedidor: SSP-PB
Data de Expedição: 19/10/1990 Data de Nascimento: 03/02/1977
Filiação Materna: ALAIDE PEREIRA DE ABREU DUTRA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 1836466 Órgão Expedidor: SSPPB
Data de Expedição: 17/04/2002

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ELLEN CRYSTINE FIGUEIREDO BARBOSA DUTRANome:

981.483.704-00Estrangeiro:

CEP: 58.030-130
Endereço: AVENIDA BAHIA, 900 - APT904B - DOS ESTADOS
Município / UF: João Pessoa / Paraíba
Telefone: (83) 99828722
E-mail: mikroshop@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO
3620 - MÁQUINAS PARA TRABALHOS EM BORRACHA E PLÁSTICO
4240 - EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO

Emitido em: 07/11/2022 15:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Materiais
5805 - EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO
5811 - OUTROS EQUIPAMENTOS CRIPTOLÓGICOS E COMPONENTES
5815 - EQUIPAMENTOS DE TELETIPO E FAC-SÍMILE
5820 - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, EXCETO OS DE
AERONAVES
5825 - EQUIPAMENTOS DE RADIONAVEGAÇÃO, EXCETO OS DE AERONAVES
5835 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM
5836 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO
5895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES
5915 - FILTROS E REDES
5935 - CONECTORES ELÉTRICOS
5961 - DISPOSITIVOS A SEMICONDUTOR E PLACAS ASSOCIADAS (CIRCUITOS)
5962 - MICROCIRCUITOS ELETRÔNICOS
5963 - MÓDULOS ELETRÔNICOS
5985 - ANTENAS, GUIAS DE ONDA E ITENS CORRELATOS
5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA  EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÕES
5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES  E  ITENSCORRELATOS
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS
6015 - CABOS DE FIBRA ÓTICA
6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO
6130 - CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS
6135 - BATERIAS NAO RECARREGÁVEIS
6140 - BATERIAS RECARREGÁVEIS
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS
6240 - LÂMPADAS ELÉTRICAS
6508 - COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOUCADOR DE NATUREZA MEDICINAL
6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E
ELETRÔNICAS
6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO
6675 - INSTRUMENTOS DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
6680 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO DE FLUXO DE LÍQUIDO E  GÁS, NÍVEL DE
LÍQUIDOS E DE MOVIMENTOS MECÂNICOS
6720 - CÂMARAS FOTOGRÁFICAS
6730 - EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA
6740 - EQUIPAMENTO PARA REVELAÇÃO E ACABAMENTO FOTOGRÁFICO
6910 - ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
7005 - EQUIPAMENTOS DE ENTRADA E SAIDA DE DADOS
7010 - COMPUTADORES
7020 - IMPRESSORAS
7021 - UNIDADES CENTRAIS DE PROCESSAMENTO DIGITAIS
7025 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS
7030 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS
7035 - EQUIPAMENTOS SUPORTES DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS
7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS
7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E REMOTA

Emitido em: 07/11/2022 15:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Materiais
7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO
7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES
7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS
7430 - MÁQUINAS DE ESCREVER E DE COMPOSIÇÃO PARA ESCRITÓRIO
7435 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA ESCRITÓRIO
7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO
7530 - FORMULÁRIOS OFICIAIS
7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS
7730 - FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO
7740 - DISCOS PARA FONÓGRAFO
7910 - ENCERADEIRAS E ASPIRADORES DE PÓ
8460 - BAGAGENS
8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL
9310 - PAPÉIS E PAPELÕES
9905 - CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

Emitido em: 07/11/2022 15:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 89/2022 UASG 70011

MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.388.921/0001-85, 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.

João Pessoa, 03 de Novembro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 89/2022 UASG 70011

MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.388.921/0001-85, 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.

João Pessoa, 03 de Novembro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 89/2022 UASG 70011

MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, como representante devidamente constituído de
08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA doravante denominado
MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 89/2022
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 89/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E 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 89/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 89/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 89/2022 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 89/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 89/2022 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 89/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 89/2022 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. 

João Pessoa, em 03 de Novembro de 2022. 

MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
 

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 89/2022 UASG 70011

MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.388.921/0001-85, declara sob as
penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

João Pessoa, 03 de Novembro de 2022.
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 89/2022 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 89/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

João Pessoa, 03 de Novembro de 2022.
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 89/2022 UASG 70011

MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 08.388.921/0001-85, 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.

João Pessoa, 03 de Novembro de 2022.
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 89/2022 UASG 70011

MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.388.921/0001-85, 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.

João Pessoa, 03 de Novembro de 2022.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 08.388.921/0001-85

Certidão nº: 37996069/2022

Expedição: 04/11/2022, às 11:33:48

Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.388.921/0001-85, NÃO CONSTA

como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 04/11/2022 11:32:11 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 

CNPJ: 08.388.921/0001-85 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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CERTIDÃO NEGATIVA
 

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
 

 
 

          Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação

ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta

 contra:

 

CNPJ: 08.388.921/0001-85 

Razão Social: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 

Nome Fantasia: MIKROSHOP 

 
Certidão emitida às 09:32 de 21/10/2022.

 
Validade 30 dias

 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)

Telefone: (83) 3216-1440

Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da

Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.

1.

O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade

deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).

2.

Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais.3.

A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados

de forma diversa.

4.

A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.5.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao e insira o
código de validação: pw8J.KncS. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.
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37408259449Usuário:

07/11/2022 14:47:07Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA Adimplente08388921
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão/Concorrência Eletrônica

70011 .892022 .8872 .4943 .16349324

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00089/2022 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 03 de novembro de 2022, 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 0009079-30.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00089/2022. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preço para aquisição de computadores para substituir equipamentos
fora de garantia e/ou obsoletos, 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: Microcomputador
Descrição Complementar: Microcomputador Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Sem Teclado E
Mouse , Núcleos Por Processador: Até 4 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES,
Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional , Memória Ram: Até 4 G
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 70.395,2400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 58.987,2200 e
com valor negociado a R$ 58.987,1600 e a quantidade de 1 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Microcomputador

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
38.504.819/0001-69 FRP

COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 70.000,0000 R$ 70.000,0000 03/11/2022
12:36:40

Marca: RASPBERRY 
Fabricante: RASPBERRY 
Modelo / Versão: RASPBERRY 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI PC &#61623; Raspberry Pi4 Model B 8GB mini PC, Quad
Core CORTEX-A72 (Arm V8) 64-bit SoC @ 1.5GHz CPU, 8GB LPDDR4-3200 SDRAM, 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE
802.11ac Wireless, Bluetooth 5.0, BLE, Gigabit Ethernet, 2x USB 3.0 ports, 2x USB 2.0 ports., 2 x Micro HDMI
ports com sistema operacional Linux Ubuntu MATE instalado cartão SSD 128GB Micro SD Classe 10 &#61623;
Smart TV Samsung 43 Polegadas UHD 4K, 3 HDMI, 1 USB, Processador Crystal 4K, Tela sem limites, Alexa,
Controle Único - UN43AU7700GXZD Informações adicionais referente ao produto apresentado no catalogo
presente no final da proposta. Modelo: Pi4 Model B 8GB Marca: RASPBERRY 
Porte da empresa: ME/EPP

08.388.921/0001-85 MIKROSHOP
COMERCIO
SOLUCOES E
TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 70.395,2400 R$ 70.395,2400 03/11/2022
10:54:38

Marca: CONFORME PROPOSTA 
Fabricante: CONFORME PROPOSTA 
Modelo / Versão: CONFORME PROPOSTA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINICOMPUTADOR + TV 4K, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
DETALHADAS CONFORME PROPOSTA ANEXADA 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)
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Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 70.395,2400 08.388.921/0001-85 03/11/2022 14:00:01:460
R$ 70.000,0000 38.504.819/0001-69 03/11/2022 14:00:01:460
R$ 58.987,2200 08.388.921/0001-85 03/11/2022 14:28:17:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

03/11/2022
14:01:43 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 03/11/2022
14:05:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

03/11/2022
14:24:22 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

03/11/2022
14:24:22

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$
70.000,0000 e R$ 70.395,2400.

Encerramento 03/11/2022
14:29:23 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

03/11/2022
14:29:23 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

03/11/2022
14:40:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

03/11/2022
15:45:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIKROSHOP COMERCIO
SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

04/11/2022
10:06:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85.

Encerramento do
prazo -
Convocação
anexo

04/11/2022
10:44:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIKROSHOP COMERCIO
SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85.

Aceite de
proposta

04/11/2022
11:46:12

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85, pelo melhor lance de R$ 58.987,2200 e
com valor negociado a R$ 58.987,1600. Motivo: ajuste de proposta

Habilitação de
fornecedor

04/11/2022
11:46:22

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E
TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 03/11/2022
14:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 03/11/2022

14:05:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 03/11/2022

14:05:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 03/11/2022
14:24:22

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
70.000,0000 e R$ 70.395,2400 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:29:22 do dia 03/11/2022.
Sistema 03/11/2022

14:29:23
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos

fornecedores convocados: R$ 58.987,2200.
Sistema 03/11/2022

14:29:23
O item 1 está encerrado.

Sistema 03/11/2022
14:30:31

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 03/11/2022
14:31:55

Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitação de
propostas. Favor mantenham-se conectados e respondam aos questionamentos do

pregoeiro. Obrigado
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Pregoeiro 03/11/2022
14:34:00

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Sr. (a) Licitante, boa
tarde. V.Sª foi a primeira classificada, por força da legislação e do edital somos

obrigados a questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no
valor de R$50.000,00, é possível?

08.388.921/0001-
85

03/11/2022
14:35:51

Boa Tarde

Pregoeiro 03/11/2022
14:37:03

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - BOA TARDE. Aguardo
resposta.

08.388.921/0001-
85

03/11/2022
14:37:25

Na etapa de lances reduzimos a nossa proposta inicial até o minimo exequível
(incluindo custos de aquisição de todos os itens, impostos e transporte), assim não

conseguimos reduzir mais.
Pregoeiro 03/11/2022

14:40:38
Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante,

agradeço. Vamos CONVOCAR ANEXO. V.Sª DEVERÁ encaminhar sua PROPOSTA em
conformidade como o termo de Referência, CONTENDO TODAS AS CARACTERISTICAS
TÉCNICAS DO ITEM, MARCA, MODELO, FABRICANTE, bem como manuais, folder´s ,

TUDO QUE POSSA SUBSIDIAR NA ANÁLISE DE ACEITAÇÃO. DUAS HORAS PARA
ENCAMINHAR.

Sistema 03/11/2022
14:40:46

Senhor fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA,
CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 03/11/2022
14:41:05

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ANEXO CONVOCADO
AGUARDO.

08.388.921/0001-
85

03/11/2022
14:41:46

Ciente, prezados. Vamos preparar o anexo e proceder com o envio.

Pregoeiro 03/11/2022
14:44:50

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Agradeço e aguardo.

Sistema 03/11/2022
15:45:03

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA
LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85, enviou o anexo para o ítem 1.

08.388.921/0001-
85

03/11/2022
15:45:11

Prezados, enviamos anexo referente ao item. Por se tratar de itens com muitos
detalhes técnicos, o tamanho do anexo ficou grande. Dessa forma caso haja

necessidade de mais alguma informação complementar, estamos à disposição para
dirimir quaisquer dúvidas.

Pregoeiro 03/11/2022
15:48:57

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante,
agradeço, aguarde um instante.

Pregoeiro 03/11/2022
15:54:08

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante,
suspenderemos a sessão a fim de encaminhar a sua proposta à Unidade de TI para

análise técnica.
Pregoeiro 03/11/2022

15:55:11
Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante,

retornaremos amanhã às 10h. Agradeço e tenha um bom dia.
08.388.921/0001-

85
03/11/2022
15:58:15

Ciente, igualmente agradecemos e desejamos um bom dia

Pregoeiro 04/11/2022
10:01:11

Srs. (as) Licitantes, bom dia.

Pregoeiro 04/11/2022
10:03:29

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, bom
dia. A Unidade de TI registrou que o item 01, proposta encaminhada por V.Sª, atende
aos requisitos técnicos exigidos no Edital e Anexos. Contudo, o item 02, necessita de

encaminhamento do MODELO EXATO DA TV, CONTENDO TODAS AS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, os folder´s encaminhados são gerais, e na proposta

não costa. Vou transcrever:
Pregoeiro 04/11/2022

10:04:05
Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - PRONUNCIAMENTO
DA TI: "SR. PREGOEIRO..... • uanto ao Item 02: &#9702; A proposta não indica o
modelo de monitor/TV cotado. &#9702; Não foi fornecido documento técnico ou

modelo do suporte de parede. &#9702; Sugerimos que seja realizada diligência no
sentido de obter as informações de modelo  bem como documento técnico

comprobatóri
Pregoeiro 04/11/2022

10:04:32
Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA -

......CONTUNUANDO...documento técnico comprobatório das características técnicas
exigidas."

Pregoeiro 04/11/2022
10:06:02

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Pelo exposto, vamos
convocar anexo, encaminhe um documento complementar EXCLUSIVAMENTE DO
MODELO OFERTADO POR V.Sª, REGISTRANDO DE FORMA EXATA O OFERTADO, E

MANUAL, FOLDER, EXCLUSIVAMENTE DO OFERTADO POR V.Sª.
Sistema 04/11/2022

10:06:13
Senhor fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA,
CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 04/11/2022
10:06:48

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Anexo convocado,
diligências, aguardo no prazo estabelecido no edital, máximo duas horas.

08.388.921/0001-
85

04/11/2022
10:08:43

Bom dia, prezados.

Pregoeiro 04/11/2022
10:12:01

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - BOM DIA!

08.388.921/0001-
85

04/11/2022
10:13:49

O modelo ofertado é o Smart Tv LG 43"4K UHD 43UQ7500. Faremos constar na
proposta, as especificações enviadas são referentes a esse modelo, foram baixadas do
site do fabricante juntamente com o print de "destaques do produto", ambos referem-
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se ao modelo citado. Vamos enviar dados do suporte de parede a ser fornecido junto,
idem.

08.388.921/0001-
85

04/11/2022
10:14:05

Vamos preparar o anexo e enviamos na sequência.

Pregoeiro 04/11/2022
10:18:20

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Agradeço, só é
necessário os documentos do modelo ofertado por V.Sª.

Sistema 04/11/2022
10:44:34

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA
LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85, enviou o anexo para o ítem 1.

08.388.921/0001-
85

04/11/2022
10:46:18

Prezados, com relação ao manual. Infelizmente não há manual exclusivo para o
modelo, o manual que anexamos serve para mais de um modelo, em sua primeira
página é possível identificar que contempla o modelo ofertado. Disponibilizamos os

links de onde foram extraídas as informações (vide ficha_tecnica_subitem2.pdf) para
melhor diligência.

08.388.921/0001-
85

04/11/2022
10:46:31

Seguimos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Pregoeiro 04/11/2022
10:46:51

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante,
acuso o recebimento do arquivo. Agradeço. Por favor aguarde.

Pregoeiro 04/11/2022
10:49:36

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante,
retornaremos ao chat às 11h e 20 minutos.

Pregoeiro 04/11/2022
11:27:13

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante,
aguarde mais um instante.

08.388.921/0001-
85

04/11/2022
11:30:18

Ok

Pregoeiro 04/11/2022
11:44:59

Para MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - Sr.(a) Licitante, a
Unidade de TI registrou a conformidade da proposta apresentada itens 01 e 02, este

com a apresentação de documentação complementar, em diligência. Da mesma forma
ratifico, no intervalo das sessões analisamos toda documentação de habilitação, não

encontramos qualquer inconsistência. Procedermos a aceitação e habilitação da
proposta de V.Sª

Sistema 04/11/2022
11:46:24

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 04/11/2022
11:47:08

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/11/2022 às
12:26:00.

Pregoeiro 04/11/2022
12:31:59

Srs.(as) Licitantes, declaro encerrado o presente pregão eletrônico, agradeço a
participação de todo. Tenham um bom dia e um excelente final de semana. Pregoeiro

Oficial TRE-AL

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 03/11/2022
13:29:11

Alteração equipe 03/11/2022
13:29:16

Abertura da sessão
pública

03/11/2022
14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

03/11/2022
14:05:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

03/11/2022
14:30:31 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

03/11/2022
15:56:12

Previsão de reabertura: 04/11/2022 10:00:00; suspensão administrativa, encaminhamento
de proposta e documento técnicos à Unidade de TI para análise de conformidade.

Reativação 04/11/2022
10:00:36

Abertura do prazo 04/11/2022
11:46:24 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

04/11/2022
11:47:08 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/11/2022 às 12:26:00.

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 12:32 horas do dia
04 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

WEBER 
BEZERRA 
CAVALCANTI:3
0920200

Assinado de forma 
digital por WEBER 
BEZERRA 
CAVALCANTI:30920200 
Dados: 2022.11.07 
14:48:46 -03'00'
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JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
 Equipe de Apoio

Voltar   
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Resultado por Fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão   Nº 00089/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

08.388.921/0001-85 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
ItemDescrição Unidade de FornecimentoQuantidadeCritério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Microcomputador Unidade 1 R$ 70.395,2400R$ 58.987,1600 R$ 58.987,1600
Marca: CONFORME PROPOSTA
Fabricante: CONFORME PROPOSTA
Modelo / Versão: CONFORME PROPOSTA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINICOMPUTADOR + TV 4K, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS
CONFORME PROPOSTA ANEXADA

Total do Fornecedor: R$ 58.987,1600
 
 

Valor Global da Ata: R$ 58.987,1600
(*) 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 00089/2022 (SRP) 
 

Às 12:32 horas do dia 04 de novembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00089/2022, referente ao
Processo nº 0009079-30.2022, o Pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, 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: Microcomputador
Descrição Complementar: Microcomputador Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Sem Teclado E
Mouse , Núcleos Por Processador: Até 4 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES,
Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional , Memória Ram: Até 4 G
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 70.395,2400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R$
58.987,2200 , com valor negociado a R$ 58.987,1600 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 04/11/2022
12:32:37

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85, Melhor lance: R$ 58.987,2200, Valor
Negociado: R$ 58.987,1600

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7223 - 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 - 
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada
da Portaria de sua nomeação? X  1190430

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 COSTA 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
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

X   

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 1190876, 1191692

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS AVALIADOS PELA UNIDEDE DE TI,
CONFORMIDADE RATIFICADA ITEM 9 DO PRESENTE PAPEL DE
TRABALHO
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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  DOCUMENTOS SICAF/CRC/NC/ 1193158

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

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES EMPRESA TRABALHISTA, TCU, CNJ, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA, ATO
CONSTITUTIVO 1193167

 

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1193169

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1193165

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
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 VER ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art. 46
da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

Informação 7223 (1193184)         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 266



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 X   

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  
 

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  1193180

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

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  1193182

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 RETIFICADA 1191662

RESULTADO FORNECEDOR 1193181

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 07/11/2022, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Informação 7223 (1193184)         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 267



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1193184 e o código CRC 8509B11D.
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PROCESSO : 0009079-30.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1713 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 89/2022, objetivando a
aquisição mediante registro de preços de computadores para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas no Termo de Referência
(1144538), aprovado pelo Secretário de Tecnologia da
Informação (1149037) e pelo Secretário de Administração
(1149273), Edital e seus anexos (1176393).

 
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 1193184. Passo à análise do procedimento
fazendo juntada da lista de competência desta unidade,
conforme segue adiante.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

 

Item Questionário Sim Não N/A Evento

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 -
 1176394
DOU - 1177637
Portal - 1177637

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 -
 1176394
DOU - 1177637
Portal - 1177637

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:
14/10/2022
(Comprasnet)
17/10/2022 (DOU)
17/10/2022
(Portal)
 
Ata Pregão
89/2022
(1193180) -
03/11/2022

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
89/2022
(1193180)

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 -
 1193182

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 -
 1193181

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
7223 - 1193184

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 1193184

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM Proposta -
 1191662

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
Item 9 da
informação 7014 -
 1191662

TCU: 1193167
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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

 
CADIN (1193169)
 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 7223
- 1193184

 
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 PE nº 89/2022, que visa a
aquisição mediante registro de preços de computadores para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas no Edital e seus
anexos (1176393), conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1193181), com valor global da ata de R$
58.987,16 (cinquenta e oito mil novecentos e oitenta e sete
reais e dezesseis centavos), que teve como licitante vencedor
a Empresa Mikroshop Comércio Soluções e Tecnologia
Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 08.388.921/0001-85, em
razão do melhor lance ofertado.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 07/11/2022, às 20:16, 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
1193434 e o código CRC A3EE8507.

0009079-30.2022.6.02.8000 1193434v4
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CONCLUSÃO

Maceió, 08 de novembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
 
Cuida-se de procedimento voltado à análise

da regularidade do Pregão Eletrônico nº 89/2022 (1176393),
objetivando a aquisição mediante registro de preços de
computadores para substituir equipamentos fora de garantia
e/ou obsoletos, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação.

Por meio do Parecer nº 1713/2022 (1193434), a
Assessoria Jurídica concluiu pela legalidade do presente
procedimento licitatório, realizado na modalidade pregão, na
forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº
89/2022, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1193181), com valor global da ata de R$
58.987,16 (cinquenta e oito mil novecentos e oitenta e sete
reais e dezesseis centavos), tendo como licitante vencedor a
Empresa Mikroshop Comércio Soluções e Tecnologia
Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 08.388.921/0001-85, em
razão do melhor lance ofertado.

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.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
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Geral, em 08/11/2022, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1194329 e o código CRC FFC9F6E5.

0009079-30.2022.6.02.8000 1194329v1
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PROCESSO : 0009079-30.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. Registro de preço. Empresa Mikroshop Comércio Soluções e Tecnologia Ltda.

 

Decisão nº 4922 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 1194329.

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1713/2022 (1193434), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 89/2022, que tem
por objeto o Registro de Preços de computadores para substituir
equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação, de acordo com as quantidades, especificações e
condições descritas no Termo de Referência (1144538), aprovado
pelo Secretário de Tecnologia da Informação (1149037) e pelo
Secretário de Administração (1149273), Edital e seus
anexos (1176393). 

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Empresa Mikroshop
Comércio Soluções e Tecnologia Ltda, inscrita no CNPJ sob o
n° 08.388.921/0001-85, em razão do melhor lance ofertado, no
valor global de R$ 58.987,16 (cinquenta e oito mil novecentos e
oitenta e sete reais e dezesseis centavos), de acordo com a Ata
de Realização do Pregão Eletrônico (1193180), mais o Termo de
Adjudicação (1193182).

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente
da presente Decisão e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
09/11/2022, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1195261 e o código CRC 5315478C.
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Pregão/Concorrência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00089/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

 
Às 19:07 horas do dia 09 de novembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0009079-30.2022,
Pregão nº 00089/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Microcomputador
Descrição Complementar: Microcomputador Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Sem Teclado E Mouse
, Núcleos Por Processador: Até 4 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES,
Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional , Memória Ram: Até 4 G
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 70.395,2400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 58.987,2200 ,
com valor negociado a R$ 58.987,1600 e a quantidade de 1 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 04/11/2022
12:32:37 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MIKROSHOP COMERCIO
SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85, Melhor lance:

R$ 58.987,2200, Valor Negociado: R$ 58.987,1600

Homologado 09/11/2022
19:07:42

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2022.
À SLC, para publicar o resultado do certame,

devendo observar que consta em aberto, até o próximo dia 11,
convocação para acadastro de reserva.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/11/2022, às 19:19, 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
1195947 e o código CRC 17BAE3CA.

0009079-30.2022.6.02.8000 1195947v1
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10/11/2022 17:44 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=9219564 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 10/11/2022 17:44:27
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 9219564
   Data prevista de publicação: 11/11/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

20067325 Aviso de Penalidade - SHOPPING TEMDETUDO
FERRAMENTAS ELATRICAS.rtf

c7698a804d4a078b
9b2f062934aa9f5f 4,00 R$

155,68

20067326 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 89-2022 -
Mikroshop ComArcio SoluAAes e Tecnologia Ltda.rtf

b3005c9aa38f4724
bdd7a8105dd17306 5,00 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 9,42 R$
350,28
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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Nº 214, sexta-feira, 11 de novembro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 130/2022

Processo nº TRF2-EOF-2022/0053. Objeto: Aquisição de scanners de
documentos para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a Seção Judiciária do Rio de
Janeiro e a Seção Judiciária do Espírito Santo, por meio do Sistema de Registro de Preços.
O Senhor Pregoeiro decidiu DECLARAR VENCEDORA do pregão em epígrafe a empresa
VETORSCAN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E IMPORTAÇÃO EIRELI, ref. itens 1 e 2.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 10/11/2022)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2022 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2022/161. Objeto: Fornecimento e instalação de cilindros
novos fixos carregados, válvulas solenoides, bicos difusores, adaptadores para cilindros e
todos acessórios necessários para o pleno funcionamento do sistema de combate a
incêndio por agente limpo HFC-227ea (FM-200) no arquivo geral do 5º andar do TRF da 2ª
Região, situado na Rua Acre, 80.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/11/2022 das 08h00
às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 1004, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00090-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 11/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/11/2022
às 11h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 09/11/2022) 90028-00001-2022NE000298

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2022 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2022/204. Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de fornecimento de arranjos florais para futuras e eventuais
demandas, de acordo com as especificações e estimativas de quantidades contidas na
tabela descritiva (ANEXO I).. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/11/2022 das 08h00 às
17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 1004, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00128-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 11/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/11/2022
às 11h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 09/11/2022) 90028-00001-2022NE000298
S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: A&P Comércio e Indústria de Placas e Letreiros Eireli;
Objeto: Fornecimento e instalação de itens de sinalização visual e tátil de acessibilidade no
prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região; Modalidade de Licitação: Pregão
Eletrônico SRP nº 043/2022; Fundamento Legal: 10.520/02, Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006, e Decretos 7.892/13 e 10.024/19; Crédito Orçamentário: Natureza da
Despesa: 4.4.90.51.92; PTR: 203.992; O valor GLOBAL do Contrato: R$ 170.585,60 (cento e
setenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos); Data da assinatura:
07/11/2022; Proc: TRF2-EOF-2022/00085; Contrato nº TRF2-CON-2022/00120.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: OI S.A-Em Recuperação Judicial.; Objeto do 4º Termo
Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 02 (dois) meses;
Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Natureza da
Despesa: 3.3.90.39.58; PTRS: 168.418 e 168.413; Data da assinatura: 28/10/2022; Proc.nº:
TRF2-EOF-2019/00136; Contrato nº: 037/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022

PROCESSO SEI Nº 5187-54.2022.4.03.8000
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 032/2022, para aquisição de capacetes balísticos,
adjudicados os itens à empresa Quartzo da Amazonia Engenharia de Defesa e Controle
Ltda, pelos valores totais conforme segue: -01/R$ 4.396,61; -02/R$ 16.607,04; - 03/R$
13.189,83. Os itens 04, 05 e 06 foram declarados desertos.

São Paulo - SP, 9 de novembro de 2022.
RAIANY OLIVEIRA REIS

Pregoeira
Substituta

AVISO DE PENALIDADE

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 3ª REGIÃO resolve aplicar à PERSONALIT
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ nº 11.420.136/0001-77, a sanção de impedimento
de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de dois
meses, nos termos do subitem 21.1.1 no Edital, com fundamento no artigo 7º da Lei
nº 10.520/2002; no artigo 49, inciso V, do Decreto nº 10.024/2019 e, também, no
artigo 10, inciso III da IN nº 67/2020 do CNJ. A penalidade, a qual foi mantida em grau
de recurso pelo E. Conselho de Administração do TRF 3ª Região, em 15/08/2022, é
resultado da apuração de descumprimento de obrigações editalícias, mediante Processo
Administrativo nº 0047759-93.2020.4.03.8000. Data: 31/01/2022.

OTÁVIO AUGUSTO PASCUCCI PERILLO
Diretor-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022

PROCESSO SEI Nº 0008490-76.2022.4.03.8000.
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 6.043, de 08/08/2022, torna público

que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o certame que
fracassado do Pregão Eletrônico nº 021/2022 para aquisição, em uma parcela, de Placas de
Painéis de Divisórias Comum em Painel Cego Madeira Areia Jundiaí 1210mm x 2110mm x
35mm, UV, com miolo de lã de rocha ou solução técnica equivalente, em razão da
desclassificação de todos os licitantes. Informa ainda que será instaurado expediente
próprio de apuração quanto à conduta das empresas Bolonha Material para Construção
Eireli e Regina Helena dos Santos, por se enquadrarem no subitem 21.1.1 do Edital.

São Paulo-SP, 10 de novembro de 2022.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°71/2022. Contratante: TRF5ªR. Contratada: BRASERV-BRASIL SERVIÇOS
E INSTALAÇÕES LTDA. CNPJ nº41.970.858/0001-66. PAV nº0005484-97.2022.4.05.7000-
TRF5ªR. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção corretiva do Sistema de Detecção de Incêndios, o qual monitora do 8º ao 17º
andar do Edifício Sede do TRF5ªR. Valor R$ 193.596,50 (cento e noventa e três mil,
quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). Fundamento Legal: Lei
n.º10.520/2002, Decreto n.º3.555/2000, Decreto n.º10.024/2019, Lei Complementar n.º
123/2006, Decreto n.º8.538/2005, Instrução Normativa nº05/2017-SEGE/MPDG, Instrução
Normativa SEGE/ME n°73-2020, Instrução Normativa SLTI/MPOG-1/2010 e Lei-8.666/1993.
Rec.Orçamentários: PTRES-190019 e ED-449051. NE nº772/2022 de 24/10/2022,
modalidade ordinária, valor R$ 193.596,50. Vigência:270 (duzentos a setenta)dias.
Assinatura:09/11/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria
Administrativa-TRF5ªRegião e Erandy Gomes de Castro, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 51/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. CNPJ: nº 07.094.346/0001-45. Objeto: Prorrogar o
prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses conforme previsão contida na
Cláusula Sétima, com fundamento no art. 57, inc. II, Lei nº 8.666/93. PAV n° 0008927-
56.2022.4.05.7000-TRF5ªRegião. Valor: R$ 884.617,44 (oitocentos e oitenta e quatro mil,
seiscentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos) Recursos Orçamentários:
PTRES-168462, ED-339040.21, Vigência: 07.12.2022 a 06.12.2023. Assinatura: 10/11/2022.
Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªRegião. Elmo
Toledo Lacerda representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2017; Processo SEI nº 0008488-
68.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações
e na Cláusula Quinta do instrumento contratual; Partes: União, através do TRE/AL ,
CNPJ/MF nº 06.015.041/0001-38 e a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62; Objeto: a) a prorrogação da vigência do Contrato nº 15/2017, que
trata da prestação de SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, na modalidade local
(fixo/fixo e fixo/móvel) por 12 (doze) meses; b) o reajuste do valor dos serviços no
percentual de 10,92% (dez inteiros e noventa e dois centésimos por cento); O valor dos
serviços passará para R$ 11.739,38 (onze mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e
oito centavos); Assinatura: 30/09/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Décimo Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019; Processo SEI nº 0010890-
25.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, I, "b" e § 1º da Lei nº 8.666/93 e Cláusula
Quatorze do Contrato nº 08/2019; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa ATIVA
SERVIÇOS GERAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 40.911.117/0001-41; Objeto: alteração
quantitativa do contrato, a fim de acrescer 05 (cinco) postos de trabalho de carregadores,
no período de 1º a 30 de novembro do corrente ano. Valor total deste aditivo: R$
14.421,40; Novo valor do contrato: R$ 448.711,95;– – Assinatura: 31/10/2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2022

Processo Administrativo SEI nº 0009079-30.2022.6.02.8000
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 09/11/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 89/2022, que tem por objeto o
Registro de Preços de computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos , de acordo com as quantidades, especificações e condições descritas no Termo
de Referência, tendo como licitante vencedora a empresa Mikroshop Comércio Soluções e
Tecnologia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 08.388.921/0001-85, pelo melhor lance no valor
total de R$ 58.987,16 (cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezesseis
centavos), e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei
nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 10 de novembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38, declara
rescindida a obrigação decorrente do contrato (aquisição de materiais elétricos) firmado
com a empresa SHOPPING TEMDETUDO FERRAMENTAS ELÉTRICAS, CNPJ nº
38.074.840/0001-71, bem como aplica as sanções administrativas de impedimento de
licitar e contratar com União pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao que deve ser cumulada
ainda a multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no valor de R$
30.720,00 (trinta mil, setecentos e vinte reais), a ser liquidada pelo montante final de R$
4.608,00 (quatro mil seiscentos e oito reais); Processo Administrativo: SEI nº 0001995-
75.2022.6.02.8000; Data da Decisão: 09/11/2022.

Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
NOTA DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE001635, emitida em 08/11/2022. FAVORECIDO: RA
TELECOM LTDA. OBJETO: aquisição de Aparelhos e Utensílios Domésticos (itens 5 e 35
- aparelhos telefônicos IP), VALOR: R$ 142.390,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº
8.666/1993, ARP 97/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 52/2022, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.30.16; Ação 02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº 0020295-
04.2022.6.05.8000.
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Número 89/2022
SEI  0009079-30.2022.6.02.8000

Data: 03/11/2022 às 14:00 

Objeto: Registro de Preço para aquisição de computadores para substituir equipamentos
fora de garantia e/ou obsoletos, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   (  X  ) NÂO

Valor: R$ 70.395,24.
 

Resultado: a empresa Mikroshop Comércio Soluções e Tecnologia Ltda, inscrita no CNPJ
sob o n° 08.388.921/0001-85, venceu a licitação pelo valor total de R$ 58.987,16 (cinquenta e
oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2022.
À SEIC,
Para eventual atualização na Transparência.
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 11/11/2022, às 10:47, 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
1197519 e o código CRC C0A66371.

0009079-30.2022.6.02.8000 1197519v1
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Pregão/Concorrência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 
 

 Data de abertura:  03/11/2022 14:00
 Número da portaria:  PORTARIA 121/2022
 Data de portaria:  06/04/2022
 Número do processo:  0009079-30.2022
 Pregão:  00089/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)
 Objeto:  Registro de Preço para aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

 
 
    Item 1

Descrição: Microcomputador
Descrição Complementar: Microcomputador Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Sem Teclado E Mouse
, Núcleos Por Processador: Até 4 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Garantia On Site: 12 MESES,
Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional , Memória Ram: Até 4 G
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 70.395,2400  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade
Ofertada

Valor
Adjudicado

08.388.921/0001-
85

MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA
LTDA 1 R$ 58.987,1600

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 09/11/2022 19:07 Data/Hora Final: 11/11/2022 08:07
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 11/11/2022 12:36
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 58.987,1600
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

09/11/2022
19:07:43

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 09/11/2022
19:07 com data fim prevista para 11/11/2022 08:07 pelo valor de R$

58.987,1600.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

11/11/2022
12:36:22

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

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

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2022.
Juntada a Ata do cadastro de Reserva

(doc. 1197837), devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/11/2022, às 12:40, 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
1197839 e o código CRC 9CBF6B0D.

0009079-30.2022.6.02.8000 1197839v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17/2022

Processo nº 0009079-30.2022.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 89/2022

Aos 11  dias do mês novembro  de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430 SSP/AL,  inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa MIKROSHOP
COMÉRCIO  SOLUÇÕES  E  TECNOLOGIA  LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85,  sediada à  Av.
Espírito Santo, 251 Sala 02 - João Pessoa – PB, Email: mikroshop@hotmail.com. Telefone: 83-
99982-8722, representada por Ellen Crystine Figueiredo Barbosa Dutra, RG 186466SSP/PB ,
CPF  981.483.704-00, para eventual aquisição  dos  equipamentos  abaixo relacionados,
conforme condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 89/2022, nos termos da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei  nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em
consonância  com o  que  faculta  o  art.  191  da  Lei  nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  e
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 89/2022:

   LOTE  ITEM  DESCRIÇÃO UNIDADE    MARCA QTD TOTAL
REGISTRADA

VR UNITÁRIO R$ VR TOTAL R$

01 01

Processador com arquitetura ARM v8,
com pelo menos 4 núcleos e

frequência de 1.5GHz; 2.08 Gb de
Memória RAM LPDDR4.  Garantia de

12 (doze) meses. Demais
especificações no Edital do PE

89/2022.

unid

RASPBERRY PI / PI 4
MODEL B 

04 3.850,81 15.403,24 

   

   01

   

     02

Tecnologia  LED  43  polegadas
polegadas; 2.Proporção de tela: 16:9;
3.Suporte  a  resolução  de nativa  de
3840x2160  ou  superior.  Demais
especificações  no  Edital  do  PE
89/2022.

      

           unid          LG / 4K 43”         08            5.447,99            43.583,92 

Valor Total                                                                                                                                                                                                              R$  58.987,16

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 89/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

Ata de Registro de Preços nº 17/2022
PA SEI nº 0009079-30.2022.6.02.8000                                                                                                                                                                                               1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

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

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

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

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

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

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
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5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

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

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

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

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Ad-
ministração 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) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patri-
mônio da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, proceden-
do imediatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus de-
corrente;

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

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

i) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitan-
do todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de ne-
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gócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, pe-
nal e administrativa;

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

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as ati-
vidades necessárias para prestar a garantia on-site.

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

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

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

6.2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e ho-
mologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

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

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;

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

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

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

6.6.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.7. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.8. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.9.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
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6.10.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Cláusula 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

a. Advertência:

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

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

b. Multa de:

b.1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplica-
da a multa de 7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo su-
perior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será
aplicada a penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos;

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

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Or-
dem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, indepen-
dente da quantidade de equipamentos sem solução.

b.3.  10%  sobre  o  valor  constante  da  Ordem  de  Fornecimento,  no  caso  de
inexecução parcial da obrigação assumida;

b.4. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da
obrigação,  podendo  haver,  ainda,  o  cancelamento  do  registro  de  preços  do
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Fornecedor;

b.5. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de
recusa  em assinar  a  Ata  ou  o  instrumento  do contrato,  ou  retirar  a  Ordem de
Fornecimento.

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

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

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

7.3. As  sanções  previstas  nos  itens  "7.1.a",  “7.1.c”  e  “7.1.d”  poderão  ser  aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.

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

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

7.6. 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..

7.7. 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.

7.8. 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.

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

7.10. 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.

7.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.
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7.12.O período de atraso será contado em dias corridos.

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. 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.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a
contratada atender aos seguintes requisitos:

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

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

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
trata o item anterior.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
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Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

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

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste  contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, 11 de novembro de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Empresa:            
                                 
                           Ellen Crystine Figueiredo Barbosa Dutra

Representante 
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2022.
À COMAP,
Para checklist da ARP nº 17/2022
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 11/11/2022, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1198051 e o código CRC 6823FE23.
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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: 08.388.921/0001-85 DUNS®: 898706332
Razão Social: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: MIKROSHOP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/05/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: 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 01/01/2023
FGTS 02/12/2022
Trabalhista Validade: 25/03/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/01/2023
Receita Municipal Validade: 12/01/2023

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: 16/11/2022 17:38 de
CPF: 048.669.864-50      Nome: ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0009079-30.2022.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  1195261 
 1198050

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  1199160

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 16/11/2022, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1199166 e o código CRC 57173731.

0009079-30.2022.6.02.8000 1199166v2

Lista de Verificação - Anexo V - Port. 226/2018 COMAP 1199166         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 292



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

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1199166, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 16/11/2022, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1199189 e o código CRC F3D0675D.
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E-mail - 1200603

Data de Envio: 
  18/11/2022 09:00:53

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    mikroshop@hotmail.com

Assunto: 
   Ata de Registro de Preços nº 17/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
  
Prezada Sra. Ellen Crystine Figueiredo Barbosa Dutra,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 17/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0009079-
30.2022.6.02.8000), para assinatura do documento de forma eletrônica, na data de hoje,
preferencialmente, e devolver para o e-mail: slc@tre-al.jus.br.

Obs: Caso não possua TOKEN, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e
devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade,
nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17-2022 - aquisição de computadores - PA 0009079-
30.2022.6.02.8000-MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17/2022 

 

Processo nº 0009079-30.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 89/2022 

 
 

 
Aos 18 dias do mês novembro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa MIKROSHOP 
COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85, sediada à Av. Espírito 
Santo, 251 Sala 02 - João Pessoa – PB, Email: mikroshop@hotmail.com. Telefone: 83- 99982-
8722, representada por Ellen Crystine Figueiredo Barbosa Dutra, RG 186466SSP/PB , CPF 
981.483.704-00, para eventual aquisição dos equipamentos abaixo relacionados, conforme 
condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 89/2022, nos termos da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o 
que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 
do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 89/2022: 

 
   LOTE  ITEM  DESCRIÇÃO UNIDADE    MARCA QTD TOTAL 

REGISTRA
DA 

VR UNITÁRIO R$ VR TOTAL R$ 

 
 

01 

 
 

01 

Processador com arquitetura 
ARM v8, com pelo menos 4 

núcleos e frequência de 1.5GHz; 
2.08 Gb de Memória RAM 

LPDDR4.  Garantia de 12 (doze) 
meses. Demais especificações 

no Edital do PE 89/2022. 

 
 
 
 

unid 

 
RASPBERRY PI / PI 

4 MODEL B  

 
04 

 
3.850,81  

 
15.403,24  

    
 
   01 

    
 
     02 

Tecnologia LED 43 polegadas 
polegadas; 2.Proporção de tela: 
16:9; 3.Suporte a resolução de 
nativa de 3840x2160 ou 
superior. Demais especificações 
no Edital do PE 89/2022. 

       
 
           unid 

 
 
         LG / 4K 43”  

 
 
        08 

 
 
           5.447,99  

 
 
           43.583,92  
 

Valor Total                                                                                                                                                                                                                  R$  58.987,16 

 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 89/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
 

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
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2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 

3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

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

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

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

 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
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5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

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

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

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

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

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

i)  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, 
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regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa; 

j)  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; 

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

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

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

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

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

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

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

6.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
 
6.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
6.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.9.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
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6.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Cláusula 
7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a. Advertência: 
 

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será 
aplicada a penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

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

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por 
Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b.3.  10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.4. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
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Fornecedor; 
 
b.5. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento. 
 

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

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

 
7.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
7.3. As sanções previstas nos itens "7.1.a", “7.1.c” e “7.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 
 
7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 
 
7.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.6.  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.. 
 
7.7.  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. 
 
7.8.  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. 
 
7.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.10.  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. 
 
7.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
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7.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.13. 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. 
 
7.14. 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.  
 
7.15.  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. 
 
7.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 

 
8.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a 
contratada atender aos seguintes requisitos: 

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

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

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que 
trata o item anterior. 
 
8.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
8.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 

 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 

Maceió, 18 de novembro de 2022. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa:         
 
 
 
 
   
                           Ellen Crystine Figueiredo Barbosa Dutra 

Representante  

Ata de Registro de Preços nº 17/2022, assinada só empresa (1200882)         SEI 0009079-30.2022.6.02.8000 / pg. 303

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1


E-mail - 1200897

Data de Envio: 
  18/11/2022 11:33:16

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    ivanapeixoto@tre-al.jus.br
    helio.pinheiro@hotmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços n.º 17/2022, para assinatura digital

Mensagem: 
  
Prezados,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços n.º 17/2022- TRE/AL (Processo SEI n.º 0009079-
30.2022.6.02.8000), para assinatura digital do Presidente do TRE/AL.

Atenciosamente,

Sandra Helena lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_1200882_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__17_2022___aquisicao_de_computadores___PA_0009079_30.2022.6.02.8000_MIKROSHOP_COMERCIO_SOLUCOES_E_TECNOLOGIA_LTDA__1_.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 17/2022 

 

Processo nº 0009079-30.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 89/2022 

 
 

 
Aos 18 dias do mês novembro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,  
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa MIKROSHOP 
COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 08.388.921/0001-85, sediada à Av. Espírito 
Santo, 251 Sala 02 - João Pessoa – PB, Email: mikroshop@hotmail.com. Telefone: 83- 99982-
8722, representada por Ellen Crystine Figueiredo Barbosa Dutra, RG 186466SSP/PB , CPF 
981.483.704-00, para eventual aquisição dos equipamentos abaixo relacionados, conforme 
condições descritas no Anexo I do Pregão Eletrônico nº 89/2022, nos termos da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o 
que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 
do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 89/2022: 

 
   LOTE  ITEM  DESCRIÇÃO UNIDADE    MARCA QTD TOTAL 

REGISTRA
DA 

VR UNITÁRIO R$ VR TOTAL R$ 

 
 

01 

 
 

01 

Processador com arquitetura 
ARM v8, com pelo menos 4 

núcleos e frequência de 1.5GHz; 
2.08 Gb de Memória RAM 

LPDDR4.  Garantia de 12 (doze) 
meses. Demais especificações 

no Edital do PE 89/2022. 

 
 
 
 

unid 

 
RASPBERRY PI / PI 

4 MODEL B  

 
04 

 
3.850,81  

 
15.403,24  

    
 
   01 

    
 
     02 

Tecnologia LED 43 polegadas 
polegadas; 2.Proporção de tela: 
16:9; 3.Suporte a resolução de 
nativa de 3840x2160 ou 
superior. Demais especificações 
no Edital do PE 89/2022. 

       
 
           unid 

 
 
         LG / 4K 43”  

 
 
        08 

 
 
           5.447,99  

 
 
           43.583,92  
 

Valor Total                                                                                                                                                                                                                  R$  58.987,16 

 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 89/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
 

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
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2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 

3.1. O prazo máximo para o fornecimento é de 90 (noventa) dias corridos, após o 
recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

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

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

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

 
5 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
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5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

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

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

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

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

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

i)  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, 
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regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa; 

j)  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; 

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

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

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só 
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

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

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

a) Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues; 

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

6.4.  As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos 
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis 
no sítio do fabricante. 
 
6.5.   A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito 
funcionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir 
e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

 
6.6.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.7.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.8.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.9.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
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6.10.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Cláusula 
7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos 
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla 
defesa, às seguintes penalidades: 
 

a. Advertência: 
 

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

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

 
b. Multa de: 

 
b.1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

b.1.1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será 
aplicada a multa de 7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo 
superior a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será 
aplicada a penalidade 12% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro 
de preços do Fornecedor; 

b.2. 0,5% por dia, sobre o valor do equipamento, no caso de atraso injustificado na 
solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30 (trinta) dias corridos; 

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

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por 
Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a cada mês, 
independente da quantidade de equipamentos sem solução. 

b.3.  10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
b.4. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução total da 
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro de preços do 
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Fornecedor; 
 
b.5. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Registro de Preços, na hipótese de 
recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar a Ordem de 
Fornecimento. 
 

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

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

 
7.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para 
entrega/solução de chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no 
cancelamento do registro de preços com a Contratada. 
 
7.3. As sanções previstas nos itens "7.1.a", “7.1.c” e “7.1.d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 
 
7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de 
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 
 
7.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 
7.6.  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.. 
 
7.7.  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. 
 
7.8.  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. 
 
7.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.10.  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. 
 
7.11.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
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7.12. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.13. 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. 
 
7.14. 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.  
 
7.15.  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. 
 
7.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO 

 
8.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota Fiscal respectiva, devendo a 
contratada atender aos seguintes requisitos: 

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

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

8.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que 
trata o item anterior. 
 
8.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
8.7.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 
preços ou a atualização monetária. 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 

 
10 – DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 

Maceió, 18 de novembro de 2022. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 
Pela Empresa:         
 
 
 
 
   
                           Ellen Crystine Figueiredo Barbosa Dutra 

Representante  

ELLEN CRYSTINE FIGUEIREDO 
BARBOSA DUTRA:98148370400

Assinado de forma digital por ELLEN 
CRYSTINE FIGUEIREDO BARBOSA 
DUTRA:98148370400 
Dados: 2022.11.18 09:34:08 -03'00'

OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:309
2M145

Assinado de forma digital 
por OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145 
Dados: 2022.12.07 
18:05:07 -03'00'
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