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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 10 / 2022

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:

Contratação de serviço de banda larga de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de
Arapiraca (FEM).

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

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

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

Trata-se de contratação de serviço para em substitição ao Contrato nº 30/2020
(doc. 0803765), com impedimento de renovação por parte da contrada
Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de enlace de
custo reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilidade de conexão do enlace
principal
Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem comprometer os
serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar
de forma exclusiva os enlaces do backbone secundário e contrato derivado da Ata
de RP 11/2018, aumentando efetivamente o desempenho da rede como um todo
Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário para o Fórum Eleitoral de Arapiraca
A efetiva e constante automatização de processos também amplia a dependência
da intraestrutura de comunicação
Permitir a replicação de dados entre o data center principal do TRE-AL e o FEM

3. Lista de requisitos:

Acesso à Internet em banda larga
Velocidade mínima de 500/100Mbps (download/upload)
Garantia 80% da taxa de transmissão máxima contratada
Fornecimento de IP público fixo
Não deve haver franquia de tráfego de dados
Deverá ser disponibilizado por meio de fibra óptica ou cabo metálico. Não serão
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aceitas conexões por meio de tecnologia sem fio
O roteador ou equipamento similar utilizado para conexão deverá ser fornecido
em regime de comodato
O equipamento deverá ter suporte à SNMP v2 e v3

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

Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais do FEM, por meio de infraestrutura
de contingência ativa

5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrande demandante: Coordenador de Infraestrutura

Integrante técnico: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

6. Fonte do recurso orçamentário:

Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação -
Exercício 2022

Item 04: Conectividade de dados entre o TRE/AL e os Fóruns Eleitorais de Maceió e de
Arapiraca

Proposta orçamentária de 2022

Serviço de Comunicação de dados

Código de classificação da fonte de recurso: 3390.30.13

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:

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

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

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter os
serviços de conectividade do TRE-AL.

8. Expectativa de entrega:

Até 03 de Novembro de 2022, para evitar a interrupção do serviço atualmente em
utilização.

Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante definir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;
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Os serviços desenvolvidos nos cartórios eleitorais e escritórios remotos guardam
necessidade extrema de conectividade com as bases de dados e serviços
informatizados providos pelos equipamentos situados no prédio-sede.

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

Não há necessidade de capacitação, vez que o presente serviço será substitutivo de
serviço contratado.

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

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

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

Não há necessidade de serviços complementares.

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

O prazo de entrega tem como limite inicial Novembro/2022.

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

Será utilizado equipamento de segurança Firewall de propriedade do TRE/AL que
permitirá o isolamento do tráfego, com o objetivo de permitir a comunicação segura
entre as unidades interconectadas.

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

Não há demanda desta natureza.

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

Suprido nos itens anteriores.

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

Ciente.

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

Não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento.

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

O serviço representa a real demanda de conectividade entre as unidades  e o prédio-
sede para o desempenhos de suas atividades.

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

Os serviços de conexão serão monitorados pelas unidades instaladas nos cartórios
eleitorais e escritórios remotos e pela STI  que na ocorrência de falhas realizarão
chamados e em prazos estabelecidods deverá estar reestabelecido. O não
cumprimento do prazo de restabelecimento dos serviços acarretará sanções e
penalidades.

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

No entender desta unidade técnica a exigência será suficientemente atendida no Termo
de Referência.

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

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI, devendo ser supridas
pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação, conforme o caso e não se
aplicando no caso de software e licenciamentos, dada sua natureza intelectual.

III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
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da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI

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

No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica, pois os serviços em
questão não buscam diretamente o incremento de produtividade, apenas a
manutenção de condição para desempenho das atividades.

Maceió, 09 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 10/09/2022, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1147102 e o código CRC C5A355EF.

0009234-33.2022.6.02.8000 1147102v16
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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.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 1147102) apresentado
pelo Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
permitir a contratação de serviço de banda larga de acesso à
Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEM).

 
Indico o Coordenador de Infraestrutura, como

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

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 10/09/2022, às 15:08, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1147335 e o código CRC EE0D5392.

0009234-33.2022.6.02.8000 1147335v1
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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.
Tendo em conta o Documento de Ofialização da

Demanda - DOD (1147102), mais as indicações contidas no
Despacho 1147335, determino a remessa do feito à Secretaria
da Administração, para a continuidade da sua tramitação.    

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 10/09/2022, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1147380 e o código CRC F5689A25.

0009234-33.2022.6.02.8000 1147380v1
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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 Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 1147380, indico o

servidor Lucas Mendonça Clementino dos Santos, Assistente I
da Assessoria de Getão de Contratos, para atuar como
integrante administrativo da equipe de plajemento da
contratação objeto destes autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/09/2022, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1147479 e o código CRC 2CE49B32.

0009234-33.2022.6.02.8000 1147479v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 11 de setembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Considerando as indicações contidas nos

eventos 1147335 e 1147479, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência, para a constituição da Comissão de Planejamento
da Contratação de que trata o doc. 1147102, a indicação do
Coordenador de Infraestrutura, como integrante demandante, e
o Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura, como integrante
técnico e como integrante administrativo, o servidor Lucas
Mendonça Clementino dos Santos, Assistente I da Assessoria de
Getão de Contratos.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/09/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1147788 e o código CRC 5D700A22.

0009234-33.2022.6.02.8000 1147788v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0009234-33.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Aprovação. Composição. Comissão de Planejamento de Contratação

 

Decisão nº 4007 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

APROVO a composição da Comissão de Planejamento -
 Coordenador de Infraestrutura e integrante administrativo, com
vistas à contratação do Coordenador de Infraestrutura, como
integrante demandante, e o Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura, como integrante técnico e como
integrante administrativo, o servidor Lucas Mendonça Clementino
dos Santos, Assistente I da Assessoria de Getão de Contratos.

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

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
19/09/2022, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1150098 e o código CRC A87411E3.

0009234-33.2022.6.02.8000 1150098v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 21 de setembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de indicação para a constituição da Comissão de

Planejamento da Contratação de serviço de banda larga de acesso à
Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEM).

Vieram os autos a esta Diretoria para elaboração do
competente ato normativo, momento em que, fora detectada uma
imprecisão nos termos da Decisão 4007 (1150098), dificultando a
compreensão dos agentes a serem designados.

Pelo exposto, com o intuito de sanear o equívoco
cometido, peço vênia para sugerir a retificação da Decisão 4007
(1150098), e a consequente elaboração de novo ato decisório com a
redação referenciada na Conclusão GDG 1147788, onde constam os
nomes dos agentes a serem designados para compor a citada
Comissão de Planejamento da Contratação.

 
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/09/2022, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1156092 e o código CRC 84825B2C.

0009234-33.2022.6.02.8000 1156092v1
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PROCESSO : 0009234-33.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Retificação. Decisão nº 4007/2022. Comissão de Planejamento de Contratação. 

 

Decisão nº 4123 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o teor da Conclusão GDG 1156092,
RETIFICO a Decisão nº 4007/2022 (1150098) e APROVO a
constituição da Comissão de Planejamento da Contratação de serviço
de banda larga de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de
Arapiraca (FEM), consoante Documento de Oficialização de Demanda
nº 10/2022 (1147102), nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
cujos membros, representantes das unidades demandante e técnica,
serão, respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura como
integrante demandante, e o Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura, como integrante técnico, e como
integrante administrativo, o servidor Lucas Mendonça Clementino
dos Santos, Assistente I da Assessoria de Gestão de Contratos.

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

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/09/2022, 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
1156487 e o código CRC 20F328F0.

0009234-33.2022.6.02.8000 1156487v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 432/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG

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

CONSIDERANDO o contido no Processos Administrativo SEI 0009234-
33.2022.6.02.8000;

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

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Equipe de Planejamento com vistas à contratação de serviço de
banda larga de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEM), consoante
Documento de Oficialização de Demanda nº 10/2022,  cujos membros serão o
Coordenador de Infraestrutura, como integrante demandante, o Chefe da Seção de
Gerência de Infraestrutura, como integrante técnico e como integrante administrativo,
o servidor Lucas Mendonça Clementino dos Santos, Assistente I da Assessoria de
Getão de Contratos.

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

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Maceió, 23 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
23/09/2022, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1158083 e o código CRC 1D5EB6A5.

0009234-33.2022.6.02.8000 1158083v3
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ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 432/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares;
CONSIDERANDO o contido no Processos Administrativo SEI 0009234-33.2022.6.02.8000;
CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as contratações de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja previsibilidade com relação
ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos firmados pelos órgãos submetidos ao
controle administrativo e financeiro do CNJ, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Equipe de Planejamento com vistas à contratação de serviço de banda larga de
acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEM), consoante Documento de
Oficialização de Demanda nº 10/2022 , cujos membros serão o Coordenador de Infraestrutura,
como integrante demandante, o Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura, como integrante
técnico e como integrante administrativo, o servidor Lucas Mendonça Clementino dos Santos,
Assistente I da Assessoria de Getão de Contratos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente
Maceió, 23 de setembro de 2022.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 431/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o previsto nos arts. 101, IV, 105 e 106, da Resolução nº 15.904, de 09 de julho
de 2018, que dispõe sobre o Regulamento da Secretaria do Tribunal Regional de Alagoas;
CONSIDERANDO o que prevê o art. 12 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; e
CONSIDERANDO os termos do Acordo de Cooperação Técnica com o Banco do Brasil para
operacionalização da Alimentação dos Mesários e Colaboradores nas Eleições 2022, conforme
instrução nos autos do Processo SEI nº 0005475-95.2021.6.02.8000;
RESOLVE:
Art. 1º Delegar aos servidores José Ricardo Araújo e Silva, Secretário de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e Rui Carlos Galvão, Coordenador Orçamentário e
Financeiro do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, em suas ausências, aos seus substitutos

regularmente designados, a competência para realizar transações, em conjunto de duas
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2022.
Publicada a Portaria Presidência nº 432/2022 no

Diário da Justiça Eletrônico - DJE (1159706), determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração e à STI para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/09/2022, 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
1159710 e o código CRC 9A8E0A18.

0009234-33.2022.6.02.8000 1159710v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2022.
Ao Coordenador de Infraestrutura para ciência e

eventuais providências.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 27/09/2022, às 14:41, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1160872 e o código CRC 7117D807.

0009234-33.2022.6.02.8000 1160872v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2022.
À SPPAC, para ciência do servidor Lucas

Clementino, acerca da designação de que trata a Portaria nº
432/2022, da Presidência (doc. 1159706).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2022, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1168417 e o código CRC 70D74CB1.

0009234-33.2022.6.02.8000 1168417v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2022.
À SAD, registrando-se ciência de formação da

Comissão de Planejamento para formalização de instrumentos
visando à "Contratação de serviço de banda larga de acesso à
Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEM)", nos
termos da Portaria nº 432/2022 (1159706).

Registre-se, por oportuno, que as atribuições da
equipe de planejamento ora proposta não se confundem com
as da formalização de gestão e fiscalização, no nosso
entender.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 05/10/2022, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1168475 e o código CRC C6FFC911.

0009234-33.2022.6.02.8000 1168475v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2022.
Observo que o encaminhamento do Despacho

GSAD 1168417 deu-se, de forma equivocada, à SPPAC.
Diante disso, redireciono os autos à AGC, para

ciência do servidor designado para integrar a equipe de
planejamento da contratação (doc. 1159706) e demais
providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2022, às 00:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1168491 e o código CRC 299028A1.

0009234-33.2022.6.02.8000 1168491v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2022.
À GSAD e STI,
 
Em resposta ao Despacho 1168491, informo ciência da

designação deste subscritor conforme Portaria nº 432/2022
(1159706). 

Devolvo os autos à STI para prosseguimento do feito.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCAS MENDONÇA CLEMENTINO DOS
SANTOS, Técnico Judiciário, em 06/10/2022, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1169844 e o código CRC 092072CE.

0009234-33.2022.6.02.8000 1169844v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2022.
Ao Coordenador de Infraestrutura para

conhecimento da Portaria nº 432/2022 (doc. nº 1159706) e
desenvolvimento das medidas que entender pertinentes.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 07/10/2022, às 08:10, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1169997 e o código CRC 5F23079A.

0009234-33.2022.6.02.8000 1169997v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Estudos Preliminares

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

A conexão de dados redundante do Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA) é provida
pelo Contrato nº 30/2020 (doc. 0803765) que deve ser substituído pela nova
cotratação objeto dos presentes autos.

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

Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga
Garantia de banda  mínima de 50%;
Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload
Tempo de solução em no máximo 48 horas;
Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação
local.

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

Por se tratar de contração de meio de comunicação, várias empresas operadoras de
telecomunicações podem fornecer os serviços.

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

Ata de RP TRE/AL nº 11/2018

Contrato TRE/AL nº 30/2020 (doc. 0803765)

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

Não se aplica por se tratar de solução específica.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviço de acesso à Internet.

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

A solução pretendida trata de acesso à Internet de baixo custo que engloba várias
tecnologias tais como ADSL, Wireless, fibra óptica, entre outras.
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8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

Não se aplica por se tratar de contratação de serviço de acesso à Internet.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviço de acesso à Internet.

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

Não se aplica por se tratar de contratação de serviço de acesso à Internet.

11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):

O valor estimado para a contração é de R$ 5.064,96, tendo por base o valor do
Contrato TRE/AL nº 30/2020, a serem confirmado por pesquisa de preços

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

Os cartórios eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas possuem
malha de comunicação MPLS e a solução pretendida é essencialmente composta por
acessos de baixo custo em banda larga, englobando os cartórios eleitorais de maior
quantitativo de eleitores, espera-se minimizar o tempo de inoperância devido a
interrupções de comunicação do circuito principal.

Não há possibilidade de prorrogação dos serviços derivados do Contrato TRE/AL
nº 30/2020 (doc. 0803765).

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

Contratação de serviço de conexão dedicada à Internet em banda larga para Cartórios
Eleitorais, para prover redundância de conectividade.

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

Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico de TIC quanto à
necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e inoperância de
serviços e sistemas informatizados.

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

Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça Eleitoral (VPN)
para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do estado;
Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados para os
cartórios eleitorais e escritórios remotos.

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará

a criação de redundância de conectividade e mitigação de falhas e interrupção
de serviços prestados aos eleitores nos cartórios abrangidos.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Como se trata de complemento de solução, não haverá necessidade de adequação
elétrica nem aquisição de estrutura de acomodação da solução.
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18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Vide o Item 04 do Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação - Exercíci0 2022

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

Será necessária a aquisição adicional de equipamentos Firewall para os cartórios que
utilizarem a solução. Não será necessária a disponibilização de recursos humanos
adicionais.

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

Por se tratar de um serviço de natureza contínua, somente poderá ser descontinuado
através da sua substituição por serviço similar.

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

O objeto tende a tratar a transição do atual contrato.

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

Com a existência de vários possíveis fornecedores da solução não haverá dependência
tecnológica.

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

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no mercado de TIC e
trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados, consistindo de serviço de
natureza continuada.

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

Pagamento mensal após a prestação dos serviços.

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

Como sugestão, apesar de se tratar de vários locais onde serão prestados os serviços,
a adjudicação deverá ser em lote, ou seja, fornecido por uma única empresa, para
termos apenas um ponto focal de contrato e evitar a pulverização das ações de
suporte.

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

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

.

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
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ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

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

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

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

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

Proposta orçamentária de 2022

Comunicação e redes de dados

Código de classificação da fonte de recurso: 3390.40.13

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

A contratação deverá ser realizada por período de 12 meses, renováveis ao critério de
Administração e de acordo com a legislação aplicável.

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

Na forma da Portaria 432/2022, doc. 1159706:

Integrante Demandante:

Coordenador de Infraestrutura

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

 

Integrante Técnico:

Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

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

 

Integrante Administrativo:

Nome:  Lucas Mendonça Clementino dos Santos

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

20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):
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Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de Administração

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

21. Análise de Riscos:

 

Risco 1

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

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2

Ausência de solução de
continuidade para casos de
indisponibilidade do enlace
principal dos cartórios
eleitorais abrangidos pela
solução

Paralisação do serviço
de acesso à Internet

e consequente
inoperância de
sistemas online

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1 Não há solução de
mitigação. N/A

 

Risco 2

Risco: Atraso na aquisição

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2

Aumento do risco em caso
de inoperância do acesso
principal dos cartórios
eleitorais abrangidos pela
solução

Paralisação do serviço
de acesso à Internet
e consequente
inoperância de
sistemas online

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1 Não há solução de
mitigação. N/A
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Risco 3

Risco: Atraso na entrega da solução

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2

Ausência de solução de
continuidade para casos de
indisponibilidade do enlace
principal dos cartórios
eleitorais abrangidos pela
solução

Paralisação do serviço
de acesso à Internet
e consequente
inoperância de
sistemas online

Id Ação de Mitigação e
Contingência Responsável

1 Não há solução de
mitigação. N/A

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Lista de Potenciais Fornecedores

 Fornecedor

1

Nome: Embratel

Sítio: http://www.embratel.com.br

Telefone:

E-mail:

Contato:

2

Nome: Aloo

Sítio: http://www.aloo.com.br

Telefone:

E-mail:

Contato:
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3

Nome: BSB

Sítio: http://www.bsbtecnologia.com.br

Telefone:

E-mail:

Contato:

4

Nome: Intelig

Sítio: http://www.intelig.com.br

E-mail:

Contato:

5

Nome: Veloo

Sítio: http://www.veloo.com.br

Telefone:

E-mail:

Contato:

6

Nome: VCnet

Sítio: http://www.vcnet.com.br

Telefone:

E-mail:

Contato:

7

Nome: Oi

Sítio: http://www.oi.com.br

Telefone:

E-mail:

Contato:

Maceió, 07 de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 07/10/2022, às 12:26,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Estudos Preliminares COINF 1170373         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 28

http://www.applysolutions.com.br/


Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 09/10/2022, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS MENDONÇA CLEMENTINO DOS
SANTOS, Técnico Judiciário, em 10/10/2022, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1170373 e o código CRC DD4A2D65.

0009234-33.2022.6.02.8000 1170373v11

Estudos Preliminares COINF 1170373         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 29



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

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2022.
À AGC e SEGI 
Aos membros da Comissão de Planejamento -

Portaria 432/2022 - 1159706
 
Srs. Membros,
 
Para avaliar  os Estudos

Preliminares (1170373),  esclareço, por oportuno que os
Termo de Referência foram igualmente disponibilizados via
bloco de assinaturas se for de sua conveniência.

 
Atenciosamente.
 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Membro Demandante -  Portaria 432/2022 - 1159706

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 07/10/2022, às 12:30,
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
1170404 e o código CRC CDAB2BD7.

0009234-33.2022.6.02.8000 1170404v1

Despacho COINF 1170404         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 30



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

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2022.
À COINF,
 
Diante do Despacho 1170404, informo que os

documentos citados não foram disponibilizados, em Bloco de
Assinatura, para esta unidade (AGC).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCAS MENDONÇA CLEMENTINO DOS
SANTOS, Técnico Judiciário, em 07/10/2022, 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
1171101 e o código CRC 965BD6CA.

0009234-33.2022.6.02.8000 1171101v1

Despacho AGC 1171101         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 31



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

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2022.
À AGC e SEGI 
Aos membros da Comissão de Planejamento -

Portaria 432/2022 - 1159706
 
Srs. Membros,
 
A lamentar eventual transtorno, informo que o

bloco de assinaturas está liberado.
 
Atenciosamente.
 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Membro Demandante -  Portaria 432/2022 - 1159706

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 07/10/2022, às 19:00, 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
1171200 e o código CRC 3E015026.

0009234-33.2022.6.02.8000 1171200v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2022.
À COINF, 
 
Em atenção ao Despacho 1170404 e, após

avaliação, informo estar de acordo com os Estudos
Preliminares (1170373), pelo qual o subscrevi.

 
Atenciosametnte,
 

Lucas Mendonça Clementino dos Santos
Membro da Comissão de Planejamento - Portaria nº 432/2022 - 1159706

Documento assinado eletronicamente por LUCAS MENDONÇA CLEMENTINO DOS
SANTOS, Técnico Judiciário, em 10/10/2022, 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
1171995 e o código CRC B570EB37.

0009234-33.2022.6.02.8000 1171995v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 34 / 2022

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Contratação de serviço de banda larga de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA).

02. Quantidade 01 (um)

03. Resumo da Especificação do
Objeto

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

Todavia, de forma resumida temos:

Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga
Garantia de banda  mínima de 50%;
Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload
Tempo de solução em no máximo 48 horas;
Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local..

04. Valor Estimado A ser confirmado por pesquisa de preços (SEIC).

05. Justificativa

Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de Virtual Private Network (VPN) sobre a
Internet, como backup para interligação dos cartórios eleitorais em caso de eventuais inoperâncias da rede
principal baseada em MPLS.

Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda larga locais, aliviando o tráfego por
meio da rede MPLS

Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os sistemas internos

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

07. Adjudicação Por Item
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Despesas de Teleprocessamento de TI.
09. Local de Entrega Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Ordem de Fornecimento própria.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora AGC/COSEG/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Contratação de serviço de banda larga de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de
Arapiraca (FEA).

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Contratação de serviço de banda larga de acesso à Internet para
o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA).
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A conexão de dados redundante do Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA) é provida
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pelo Contrato nº 30/2020 (doc. 0803765) que deve ser substituído pela nova
cotratação objeto dos presentes autos;

Ter conexão redundante na forma da Resolução CNJ nº 211/2015, art. 24.

A resolução nº 211/2015 do CNJ, Seção III, Artigo 14, Inciso VI, indica "2 (dois)
links de comunicação do órgão com a internet, mas com operadoras distintas
para acesso à rede de dados, com o máximo de comprometimento de banda de
80%".

Neste momento, o Procedimento SEI nº 0007994-09.2022.6.02.8000,  cuida da
contratação de link de 200 Mpbs para a conexão principal do FEA e desta maneira,
para se cumprir a exigência, se torna necessária a contratação de enlace através
de operadora diversa, ou seja, a empresa que for contratada para a conexão
principal do FEA não poderá ser a mesma contratada para o presente objeto.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de enlaces de
custo reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilidade de conexão do
backbone secundário
Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem comprometer os
serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar
de forma exclusiva os enlaces do backbone secundário, aumentando efetivamente
o desempenho da rede como um todo
Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário
A efetiva e constante automatização de processos também amplia a dependência
da intraestrutura de comunicação

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

Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça Eleitoral (VPN)
para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do estado;
Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados para os
cartórios eleitorais e escritórios remotos.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico

de TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda
de dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.
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 0009234-33.2022.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará
a criação de redundância de conectividade e mitigação de falhas e interrupção
de serviços prestados aos eleitores nos cartórios abrangidos.
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, a solução
pretendida trata de acesso à Internet de baixo custo que engloba várias
tecnologias tais como ADSL, Wireless, fibra óptica, entre outras.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de 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, sendo que o Contrato de prestação de serviço derivado da
ordem de fornecimento terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis na
forma e limites de Lei.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
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
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aquisição por se tratar de bem de informática.

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

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

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

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

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

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 a instalação dos likss, 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)

ABNT NBR 16264:2016 
Cabeamento estruturado residencial
    
ABNT NBR 16521:2016 
Cabeamento estruturado industrial    
    
ABNT NBR 16415:2015 
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado    
    
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
    
ABNT NBR 14565:2013 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers    

 
Regras vigentes da ANATEL aplicáveis, notadamente quanto às

taxas de transmissão média e instantânea.
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 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;

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) serviço(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;

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, 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 das atividades;

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,
caso necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos
serviços, 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 dos serviços.

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

Item 1

Acesso à Internet em Banda Larga

 

1. Serviço de conectividade por meio da Contratação de empresa especializada para
fornecimento de enlace dedicado para acesso à internet em banda larga;

2. A solicitação de ativação será sob demanda;

3. É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes zonas
eleitorais de Alagoas: 22ª e 55ª, nesta data, o mesmo prédio abriga o Fórum
Eleitoral de Arapiraca (FEA); RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147 Bairro: NOVO
HORIZONTE  CEP:57312630;

4. Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no
endereço http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais;

5. Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar vistoria nestes
endereços;

6. A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Secretaria de Tecnologia da
Informação do TRE-AL através do e-mail segi@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82)
2122-7753;

7. O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

8. Novas instalações ou mudanças de endereço do serviço estarão sujeitas às
condições de viabilidade técnica por parte da CONTRATADA;

9. A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos serviços
ofertados na área abrangida, comprovada pela apresentação de documento
oficial;

10. A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido por
pessoa jurídica de natureza privada ou pública para a prestação de serviços de
características similares ou tecnicamente superiores ao objeto deste pregão;

11. O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados;

12. Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6;

13. Todos os enlaces devem ter as velocidade:

1. Download: 100 Mbps;
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2. Upload: 30 Mbps;

14. A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como banda livre
(banda efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2
do modelo OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação
utilizado;

15. Serão aceitso apenas enlaces de comunicação terrestre, providos através de
conexão de fibra óptica, wireless ou cabeamento metálico, também incluindos
neste caso o acesso de última milha,  apenas 20% do total de conexões
demandadas poderá ser efetivada por wireless, consideranda cada ordem de
fornecimento, salvo justificativa por escrito da contratada e aprovada pela
Administração;

16. A comunicação final deverá ser disponibilizada por meio de interface padrão
FastEthernet ou GigabitEthernet a ser conectado diretamente na rede interna do
TRE-AL (Equipamento switch);

17. Caso seja necessário a utilização de equipamento roteador, este deverá ser
fornecido pela CONTRATADA, em regime de comodato;

18. A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade de dados
trafegada;

19. Deverá ser fornecido ao menos um endereço IP por enlace, podendo ser fixo ou
dinâmico, visível através da Internet (endereço público);

20. Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam
explicitamente solicitadas pelo TRE-AL;

21. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que
eventuais problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de
funcionamento;

22. O serviço deverá ser reestabelecido no prazo máximo de 24 horas contados a
partir da abertura do chamado técnico;

23. Os períodos de indisponibilidade identificadas serão descontados do valor da
fatura relativa ao respectivo mês de ocorrência;

24. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento Profissional, por meio
de ligação tipo 0800 ou por número fixo local, bem como através de sítio na
Internet;

25. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por
meio da Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela
CONTRATADA por um período mínimo de 60 (sessenta dias);

26. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 (três) dias
corridos para envio de gravações telefônicas de atendimento realizado durante o
período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3, através de e-mail
ou mídia óptica;

27. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a
designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos;

28. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico
diretamente com qualquer representante da CONTRATADA. O primeiro contato
deverá obrigatoriamente ser realizado junto à Central de Atendimento, por meio de
ligação gratuita;

29. Para a abertura de chamado através sítio na Internet a CONTRATADA deverá
manter cadastro do enlace contratado contendo informações do local da
instalação, tais como: pessoa de contato, número telefônico, horário de
funcionamento e endereço;

30. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o
número da ocorrência para o devido acompanhamento;

31. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL do sítio de
internet bem como os números telefônicos para abertura de chamados,
objetivando a verificação de adequação;

32. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o TRE-AL, mesmo
quando for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da
CONTRATADA ou qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o
cumprimento do serviço;

33. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da
abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema
e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;

34. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica
do TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-AL
não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto
até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA;

35. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios
disponibilizados, atendendo aos seguintes tópicos:

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas
no mês e o status;

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão
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sendo tratadas e qual o status;

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que
foram fechados no mês.

36. A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para responder às
solicitações, salvo aquelas de abertura de chamados;

37. A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que,
eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e
manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço.

38. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos os valores de instalação
(único), mensal e de mudança de endereço do enlace;

39. Será declarado vencedora a LICITANTE que apresentar menor valor global,
considerando 01 (um) serviço de instalação, 01 (uma) mudança de endereço e 12
(doze) valores mensais;

40. O contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovável a
critério da Administração do TRE-AL e de acordo com legislação vigente;

41. O atraso na instalação e operacionalização do enlace ensejará multa de 1% (um
por cento) do valor global do contrato para cada dia de atraso;

42. Os valores totais referentes aos serviços de instalação e de mudança de endereço
de cada enlace não poderão ser superiores, individualmente, a 15% (quinze por
cento) do valor global do contrato;

43. As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços com
características superiores;

44. A simples repetição dos termos aqui contidos não garante a adequação da
proposta da licitante.

 

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 enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

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

4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

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

6. 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;

7. 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;

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

Recebimento do Objeto:

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

2. Após a entrega, os serviços e 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.
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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 serviços e 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
serviços 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.

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 serviços de conexão de dados.

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

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

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

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

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

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

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

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado 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
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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)

Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga
Garantia de banda  mínima de 50%;
Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload
Tempo de solução em no máximo 48 horas;
Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação
local.

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

Não há modelo aplicáveis

Maceió, 12 de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 12/10/2022, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 12/10/2022, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS MENDONÇA CLEMENTINO DOS
SANTOS, Técnico Judiciário, em 13/10/2022, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1174287 e o código CRC 4281669F.

0009234-33.2022.6.02.8000 1174287v19
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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 outubro de 2022.
À AGC - Portaria 432/2022 - 1158083
 
Sr. servidor Lucas Mendonça Clementino dos

Santos,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto ao Termo de Referência 1174287,
disponibilizado igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 432/2022 - 1158083

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 12/10/2022, às 14:08,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1174296 e o código CRC 5900516C.

0009234-33.2022.6.02.8000 1174296v1
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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 outubro de 2022.
À STI
 
Segue o Termo de Referência, doc. 1174287, para

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

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 12/10/2022, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1174298 e o código CRC 7B4DBDCF.

0009234-33.2022.6.02.8000 1174298v1
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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 outubro de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Manifesto concordância com o termo de referência

apresentado nestes autos.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 12/10/2022, às 15:46, 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
1174366 e o código CRC F0C9B235.

0009234-33.2022.6.02.8000 1174366v1
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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 outubro de 2022.
Reporto-me ao Despacho STI 1174366 para,

ressalvados os aspectos técnicos envolvidos, aprovar, nos
limites e para os fins previstos na Resolução TRE-AL
15.787/2017, o Termo de Referência - TIC 34 (doc. 1174287).

À SEIC, para instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/10/2022, às 16:23, 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
1174419 e o código CRC 510A913D.

0009234-33.2022.6.02.8000 1174419v1
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E-mail - 1175057

Data de Envio: 
  13/10/2022 13:59:00

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

Para:
    comercial@alootelecom.com.br
    Odomar.brito@1telecom.com.br
    diretoria@apis.com.br
    rogerio@valesat.com
    contato@valesat.com
    licitacao@velootelecom.com.br
    kilmer.moura@claro.com.br
    diego.duque@oi.net.br
    comercial@vcnet.com.br
    veloonet@veloonet.com.br
    jairoribeiro@velootelecom.com.br
    diretoria@bsbtecnologia.com.br
    barcelos.cavalcante@timbrasil.com.br
    luizclc@embratel.com.br
    rejane.silva@oi.net.br
    camila.ramos@embratel.com.br
    manoel.silva@claro.com.br
    aine.asouza@telefonica.com
    ana.lamin@alootelecom.com.br
    richardson@ligtelecom.net.br
    samyravasconcelos01@gmail.com
    victor@conceitonegocios.com.br
    thaynara@oops.net.br
    valdevinosal@hotmail.com
    contato@enterbrasil.com.br
    jribeiroconsultoria@hotmail.com
    bac@oops.net.br
    geison.costa@alootelecom.com.br
    odomar.brito@1telecom.com.br

Assunto: 
  Banda Larga - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para prestação de serviço de banda
larga de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA), de acordo com as especificações
constantes do Termo de Referência anexo.

Especificação do objeto:

- Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga
- Garantia de banda mínima de 50%;
- Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload
- Tempo de solução em no máximo 48 horas;
- Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local..

Na impossibilidade de atendimento, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575
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Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_1174287.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminado(s), conforme 
Termo de Referencia – TIC nº 34/2022.  

 
A empresa VELOO NET EIRELI, o CNPJ/MF 08.059.661/0001-02, a Inscrição Estadual: 24239204-0, 
sediada na Rua Orlando Bugarim, 208 – Centro - União dos Palmares/AL, CEP 57800-000 e subsede 
sediada à Rua Clarêncio Jucá, 263 – Pinheiro – Maceió/AL, CEP: 57057-490, Fone/Fax (82)3023-
9390/0800-0099399, e-mail licitacao@velootelecom.com.br, representado pelo Sr. Erisson 
Cavalcante Hermenegidio da Silva, Diretor, RG 99001187960 - SSP/AL e CPF 010.529.894-89. 

 
1. Do objeto: Contratação de serviço de banda larga de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de 

Arapiraca (FEA). 
 

2. Especificação do(s) Produto(s) Oferecido(s): 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. VALOR ANUAL 

 
1 
 

 
1 

Contratação de serviço de banda larga de 
acesso à Internet para o Fórum Eleitoral 
de Arapiraca (FEA). 

 

 
Anual 

 
1 

 
R$ 4.200,00 

       
3. VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais)  

 
4. RESUMO DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

• Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga 

• Garantia de banda mínima de 50%; 

• Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload 

• Tempo de solução em no máximo 48 horas; 

• Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local. 

• Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.  
 

Prazo de entrega: No máximo de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da autorização de 
fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme contrato. 

 
           
            Maceió, 13 de outubro de 2022 
 

 

 
 

____________________________________________ 
 

Erisson Cavalcante Hermenegidio da Silva 

VELOO NET EIRELI 

RG nº 99001187960 SSP/AL 

CPF: 010.529.894-89 

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

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2022.
À COINF,
 
Em atenção ao Despacho 1174296, manifesto estar

de acordo com o Termo de Referência - TIC nº 34 / 2022
(1174287).

 
Atenciosamente,
 

Lucas Mendonça Clementino dos Santos
Membro da Comissão de Planejamento - Portaria nº 432/2022 - 1159706

 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS MENDONÇA CLEMENTINO DOS
SANTOS, Técnico Judiciário, em 13/10/2022, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1175443 e o código CRC C296D267.

0009234-33.2022.6.02.8000 1175443v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 36 / 2022

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Contratação de serviço de banda larga de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA).

02. Quantidade 01 (um)

03. Resumo da Especificação do
Objeto

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

Todavia, de forma resumida temos:

Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga
Garantia de banda  mínima de 50%;
Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload
Tempo de solução em no máximo 48 horas;
Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local..

04. Valor Estimado A ser confirmado por pesquisa de preços (SEIC).

05. Justificativa

Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de Virtual Private Network (VPN) sobre a
Internet, como backup para interligação dos cartórios eleitorais em caso de eventuais inoperâncias da rede
principal baseada em MPLS.

Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda larga locais, aliviando o tráfego por
meio da rede MPLS

Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os sistemas internos

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

07. Adjudicação Por Item
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Despesas de Teleprocessamento de TI.
09. Local de Entrega Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Ordem de Fornecimento própria.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora AGC/COSEG/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

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

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):

Contratação de serviço de banda larga de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de
Arapiraca (FEA).

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Contratação de serviço de banda larga de acesso à Internet para
o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA).
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A conexão de dados redundante do Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA) é provida
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pelo Contrato nº 30/2020 (doc. 0803765) que deve ser substituído pela nova
cotratação objeto dos presentes autos;

Ter conexão redundante na forma da Resolução CNJ nº 211/2015, art. 24.

A resolução nº 211/2015 do CNJ, Seção III, Artigo 14, Inciso VI, indica "2 (dois)
links de comunicação do órgão com a internet, mas com operadoras distintas
para acesso à rede de dados, com o máximo de comprometimento de banda de
80%".

Neste momento, o Procedimento SEI nº 0007994-09.2022.6.02.8000,  cuida da
contratação de link de 200 Mpbs para a conexão principal do FEA e desta maneira,
para se cumprir a exigência, se torna necessária a contratação de enlace através
de operadora diversa, ou seja, a empresa que for contratada para a conexão
principal do FEA não poderá ser a mesma contratada para o presente objeto.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de enlaces de
custo reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilidade de conexão do
backbone secundário
Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem comprometer os
serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, que passariam a utilizar
de forma exclusiva os enlaces do backbone secundário, aumentando efetivamente
o desempenho da rede como um todo
Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário
A efetiva e constante automatização de processos também amplia a dependência
da intraestrutura de comunicação

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

Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça Eleitoral (VPN)
para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do estado;
Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados para os
cartórios eleitorais e escritórios remotos.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta contratação está alinhada com o planejamento estratégico

de TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda
de dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.
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 0009234-33.2022.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

A implementação do meio de comunicação pretendido viabilizará
a criação de redundância de conectividade e mitigação de falhas e interrupção
de serviços prestados aos eleitores nos cartórios abrangidos.
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, a solução
pretendida trata de acesso à Internet de baixo custo que engloba várias
tecnologias tais como ADSL, Wireless, fibra óptica, entre outras.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de 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, sendo que o Contrato de prestação de serviço derivado da
ordem de fornecimento terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis na
forma e limites de Lei.

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

ABNT NBR 16264:2016 
Cabeamento estruturado residencial
    
ABNT NBR 16521:2016 
Cabeamento estruturado industrial    
    
ABNT NBR 16415:2015 
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado    
    
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
    
ABNT NBR 14565:2013 
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers    

 
Regras vigentes da ANATEL aplicáveis, notadamente quanto às

taxas de transmissão média e instantânea.
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) serviço(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, confome 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;
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5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento das atividades;

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,
caso necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos
serviços, 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 dos serviços.

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

Item 1

Acesso à Internet em Banda Larga

 

1. Serviço de conectividade por meio da Contratação de empresa especializada para
fornecimento de enlace dedicado para acesso à internet em banda larga;

2. A solicitação de ativação será sob demanda;

3. É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes zonas
eleitorais de Alagoas: 22ª e 55ª, nesta data, o mesmo prédio abriga o Fórum
Eleitoral de Arapiraca (FEA); RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147 Bairro: NOVO
HORIZONTE  CEP:57312630;

4. Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis no
endereço http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais;

5. Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar vistoria nestes
endereços;

6. A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Secretaria de Tecnologia da
Informação do TRE-AL através do e-mail segi@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82)
2122-7753;

7. O contrato deverá prever futuras alterações de endereço;

8. Novas instalações ou mudanças de endereço do serviço estarão sujeitas às
condições de viabilidade técnica por parte da CONTRATADA;

9. A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos serviços
ofertados na área abrangida, comprovada pela apresentação de documento
oficial;

10. A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica emitido por
pessoa jurídica de natureza privada ou pública para a prestação de serviços de
características similares ou tecnicamente superiores ao objeto deste pregão;

11. O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados;

12. Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6;

13. Todos os enlaces devem ter as velocidade:

1. Download: 100 Mbps;

2. Upload: 30 Mbps;

14. A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como banda livre
(banda efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2
do modelo OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação
utilizado;

15. Serão aceitso apenas enlaces de comunicação terrestre, providos através de
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conexão de fibra óptica, wireless ou cabeamento metálico, também incluindos
neste caso o acesso de última milha,  apenas 20% do total de conexões
demandadas poderá ser efetivada por wireless, consideranda cada ordem de
fornecimento, salvo justificativa por escrito da contratada e aprovada pela
Administração;

16. A comunicação final deverá ser disponibilizada por meio de interface padrão
FastEthernet ou GigabitEthernet a ser conectado diretamente na rede interna do
TRE-AL (Equipamento switch);

17. Caso seja necessário a utilização de equipamento roteador, este deverá ser
fornecido pela CONTRATADA, em regime de comodato;

18. A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade de dados
trafegada;

19. Deverá ser fornecido ao menos um endereço IP por enlace, podendo ser fixo ou
dinâmico, visível através da Internet (endereço público);

20. Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam
explicitamente solicitadas pelo TRE-AL;

21. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do momento em que
eventuais problemas forem detectados e até seu retorno às condições plenas de
funcionamento;

22. O serviço deverá ser reestabelecido no prazo máximo de 24 horas contados a
partir da abertura do chamado técnico;

23. Os períodos de indisponibilidade identificadas serão descontados do valor da
fatura relativa ao respectivo mês de ocorrência;

24. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, através de Central de Atendimento Profissional, por meio
de ligação tipo 0800 ou por número fixo local, bem como através de sítio na
Internet;

25. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realizados por
meio da Central de Atendimento deverão ser gravados e armazenados pela
CONTRATADA por um período mínimo de 60 (sessenta dias);

26. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 (três) dias
corridos para envio de gravações telefônicas de atendimento realizado durante o
período de armazenamento exigido, em arquivo formato MP3, através de e-mail
ou mídia óptica;

27. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando apenas a
designação ou código do enlace de maneira a agilizar os procedimentos;

28. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico
diretamente com qualquer representante da CONTRATADA. O primeiro contato
deverá obrigatoriamente ser realizado junto à Central de Atendimento, por meio de
ligação gratuita;

29. Para a abertura de chamado através sítio na Internet a CONTRATADA deverá
manter cadastro do enlace contratado contendo informações do local da
instalação, tais como: pessoa de contato, número telefônico, horário de
funcionamento e endereço;

30. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e fornecido o
número da ocorrência para o devido acompanhamento;

31. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL do sítio de
internet bem como os números telefônicos para abertura de chamados,
objetivando a verificação de adequação;

32. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o TRE-AL, mesmo
quando for necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da
CONTRATADA ou qualquer outro tipo de ação necessária para garantir o
cumprimento do serviço;

33. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da
abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema
e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;

34. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica
do TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-AL
não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto
até que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA;

35. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios
disponibilizados, atendendo aos seguintes tópicos:

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrências abertas
no mês e o status;

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrências que estão
sendo tratadas e qual o status;

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chamados que
foram fechados no mês.

36. A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para responder às
solicitações, salvo aquelas de abertura de chamados;

37. A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que,
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37. A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que,
eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e
manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço.

38. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos os valores de instalação
(único), mensal e de mudança de endereço do enlace;

39. Será declarado vencedora a LICITANTE que apresentar menor valor global,
considerando 01 (um) serviço de instalação, 01 (uma) mudança de endereço e 12
(doze) valores mensais;

40. O contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovável a
critério da Administração do TRE-AL e de acordo com legislação vigente;

41. O atraso na instalação e operacionalização do enlace ensejará multa de 1% (um
por cento) do valor global do contrato para cada dia de atraso;

42. Os valores totais referentes aos serviços de instalação e de mudança de endereço
de cada enlace não poderão ser superiores, individualmente, a 15% (quinze por
cento) do valor global do contrato;

43. As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços com
características superiores;

44. A simples repetição dos termos aqui contidos não garante a adequação da
proposta da licitante.

 

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 enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

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

4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

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

6. 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;

7. 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;

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

Recebimento do Objeto:

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

2. Após a entrega, os serviços e 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 serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e
assinar o Termo de Recebimento Definitivo.

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

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos
serviços 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.

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 serviços de conexão de dados.

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

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

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

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

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

b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

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

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

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

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

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

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

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

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

v. 10% sobre o valor global estimado do Contrato ou 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,
conforme caso concreto.

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 poderá resultar no cancelamento do Contrato ou 
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)
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Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga
Garantia de banda  mínima de 50%;
Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload
Tempo de solução em no máximo 48 horas;
Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação
local.

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

Não há modelo aplicáveis

Maceió, 19 de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 19/10/2022, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1179691 e o código CRC D9DB80A5.

0009234-33.2022.6.02.8000 1179691v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2022.
À SEIC
 
Sra. Chefe,
 
Grato pela colabaração.
Segue o Termo de Referência, doc. 1179691,

retificado quanto à referência equivocada em relação ao
Sistema de Registro de Preços que não faz parte da 
pretendida contratação, decorrente do alerta dessa unidade.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 19/10/2022, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1179695 e o código CRC 7C0BABEA.

0009234-33.2022.6.02.8000 1179695v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Instruções de ContrataçãoSeção de Instruções de Contratação

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

Item 1: Banda Larga

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 350,00R$ 350,00

Órgão:Órgão: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços internet banda larga com

velocidade de 600 Mbps de download e 35 Mbps de upload para o imóvel do

IBGE-PE na RuaMajor Codeceira, 121 e 127, Santo Amaro, Recife-PE e para

Agência Recife I na Rua Barão de São Borja 62, Edifício Sigma Center, Sala 402,

Recife-PE.

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 22/2022 /

UASG: 114614

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: MEGA BITS/SEGUNDO

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Relatório gerado no dia 20/10/2022 13:42:58  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 20/10/2022 13:42:58  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Banda Larga

Pesquisa realizada em 20/10/2022 13:40:42Pesquisa realizada em 20/10/2022 13:40:42

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV -Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

MáximoMáximo
TotalTotal

1) Banda Larga 8 1 Unidade R$ 306,24 (un) - R$ 306,24 R$ 306,24

Valor Global:Valor Global:   R$ 306,24R$ 306,24

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 306,24 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 306,24 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 306,24

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Banda Larga

Relatório gerado no dia 20/10/2022 13:42:58 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: QjS2abv4CyEFKf3FoopA%2fvwYAa%2fuORfbGSVfyy4mTcBewXhrWw9%2feQMchgdtgChiKh1PJz7Zulg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=QjS2abv4CyEFKf3FoopA%252fvwYAa%252fuORfbGSVfyy4mTcBewXhrWw9%252feQMchgdtgChiKh1PJz7Zulg%253
d 1 / 4

Relatório - Banco de Preços (1180618)         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 60



Descrição:Descrição: ACESSO A INTERNET VIA CABOACESSO A INTERNET VIA CABO - INTERNET DE REDE VIA CABO(HFC), (IP

DINÂMICO, VELOCIDADE DOWNLOAD 600MBPS - UPLOAD: 35 MBPS - NÃO

DEDICADA - WIFI) - REAJUSTE IST - SUPORTE TÉCNICO 24H/7DIAS - PRAZOS E

DIREITOS CONFORME ANATEL( HTTPS://WWW.GOV.BR/ANATEL/PT-

BR/CONSUMIDOR/CONHECA-SEUS-DIREITOS/BANDA-LARGA) - PARA AS

UNIDADES DO IBGE NA RUA BARÃO DE SÃO BORJA, 62, SALA 402

EMPRESARIAL SIGMA CENTER, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO, 50070-315

RUA MAJOR CODECEIRA, 121, SANTO AMARO, RECIFE-PE, 50100070.

CatSer:CatSer: 2648426484 - ACESSO A INTERNET VIA CABO

UF:UF: PE

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

66.970.229/0001-67

* VENCEDOR *

CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A R$ 350,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 500,00R$ 500,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

6ª Região Militar 

28ºBatalhão de Caçadores

Objeto:Objeto: Contratação de serviço de internet para atender às necessidades do Hotel de

Trânsito e instalações do 28º Batalhão de Caçadores..

Descrição:Descrição: Acesso a internet via caboAcesso a internet via cabo - Serviço de internet banda larga via cabo com

velocidade mínima de 150 Mbps e fornecimento de 01 (um) ponto de acesso

adicional para utilização de rede sem fio (WiFi) na área do hotel de trânsito. (Und

de Medida: Mensalidade)

CatSer:CatSer: 2648426484 - ACESSO A INTERNET VIA CABO

Data:Data: 04/08/2022 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:132022 / UASG:160454

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 08/08/2022 11:32

Homologação:Homologação: 08/08/2022 14:37

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: MEGA BITS/SEGUNDO

UF:UF: SE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

18.816.273/0001-74

* VENCEDOR *

NETIZ INTERNET LTDA R$ 500,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 249,90R$ 249,90

Órgão:Órgão: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SERGIPE

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de

Comunicação Multimídia - SCM (banda larga) a serem providos através de meio

físico terrestre, utilizando cabo com condutor metálico ou fibra ótica, sem link

dedicado, para atendimento às necessidades do CENSO demográfico no âmbito

da base administrativa em Aracaju e da sede de subárea Aracaju-Centro.

Descrição:Descrição: ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA) - ACESSO A INTERNET - STFC

(BANDA LARGA)

CatSer:CatSer: 2617426174 - ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)

Data:Data: 01/05/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 13/2022 /

UASG: 114616

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: MEGA BITS/SEGUNDO

UF:UF: SE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

32.713.380/0001-06

* VENCEDOR *

CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA R$ 249,90

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 170,00R$ 170,00

Relatório gerado no dia 20/10/2022 13:42:58 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: QjS2abv4CyEFKf3FoopA%2fvwYAa%2fuORfbGSVfyy4mTcBewXhrWw9%2feQMchgdtgChiKh1PJz7Zulg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=QjS2abv4CyEFKf3FoopA%252fvwYAa%252fuORfbGSVfyy4mTcBewXhrWw9%252feQMchgdtgChiKh1PJz7Zulg%253
d 2 / 4
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Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM

Objeto:Objeto: Contratação de empresa de telecomunicações, especializada para implantar e

prestar serviço de Internet compartilhada, com ativação, e internet dedicada..

Descrição:Descrição: Acesso a internet móvel (banda larga)Acesso a internet móvel (banda larga) - internet compartilhada 100 Mbps com

ativação

CatSer:CatSer: 2634426344 - ACESSO A INTERNET MOVEL (BANDA LARGA)

Data:Data: 08/04/2022 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:182022 / UASG:982333

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 18/04/2022 11:49

Homologação:Homologação: 18/04/2022 11:56

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 264

Unidade:Unidade: GIGABYTE

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

20.755.243/0001-47

* VENCEDOR *

E.P. DE OLIVEIRA PROVEDORES EIRELI R$ 170,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 150,00R$ 150,00

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE

Objeto:Objeto: Registro de preços visando a possível contratação e prestação de Serviços de

Comunicação Multimídia – SCM (banda larga) internet banda larga, a serem

providos através de meio físico terrestre, utilizando cabo com condutor metálico

e/ou fibra ótica, com instalação, comodato de aparelhos, suporte e configuração,

para atendimento às necessidades de comunicação dos Órgãos Municipais

vinculados à Prefeitura de Itabaiana/SE, localizados na cidade de Itabaiana,

Estado de Sergipe

Descrição:Descrição: Serviços de Internet banda larga via fibra ópticaServiços de Internet banda larga via fibra óptica - Serviços de Internet banda

larga via fibra óptica, com velocidades de, no mínimo, 250Mbps de download e

1Mbps de upload, para os órgãos e unidades vinculadas públicas municipais

localizadas na zona rural/povoados. Incluso Instalação e configuração com

fornecimento de equipamento em comodato (Modem, roteadores – mínimo

Gigalan, AC1200, ONU –, etc.)

Data:Data: 15/06/2022 14:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 43348

Lote/Item:Lote/Item: 2/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: licitanet.com.br

Quantidade:Quantidade: 36

Unidade:Unidade: Mensal

UF:UF: SE

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

04.690.098/0001-07

* VENCEDOR *

ITNET LTDA R$ 150,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 450,00R$ 450,00

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE

Objeto:Objeto: Registro de preços visando a possível contratação e prestação de Serviços de

Comunicação Multimídia – SCM (banda larga) internet banda larga, a serem

providos através de meio físico terrestre, utilizando cabo com condutor metálico

e/ou fibra ótica, com instalação, comodato de aparelhos, suporte e configuração,

para atendimento às necessidades de comunicação dos Órgãos Municipais

vinculados à Prefeitura de Itabaiana/SE, localizados na cidade de Itabaiana,

Estado de Sergipe

Descrição:Descrição: Serviços de Internet banda larga via fibra ópticaServiços de Internet banda larga via fibra óptica - Serviços de Internet banda

larga via fibra óptica, com velocidades de, no mínimo, 1 Gigabit de download e

1Mbps de upload, para os órgãos e unidades vinculadas públicas municipais

localizadas na zona urbana. Incluso Instalação e configuração com fornecimento

de equipamento em comodato (Modem, roteadores – mínimo Gigalan, AC1200,

ONU –, etc.)

Data:Data: 15/06/2022 14:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 43348

Lote/Item:Lote/Item: 8/8

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: licitanet.com.br

Quantidade:Quantidade: 72

Unidade:Unidade: Mensal

UF:UF: SE

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Relatório gerado no dia 20/10/2022 13:42:58 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: QjS2abv4CyEFKf3FoopA%2fvwYAa%2fuORfbGSVfyy4mTcBewXhrWw9%2feQMchgdtgChiKh1PJz7Zulg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=QjS2abv4CyEFKf3FoopA%252fvwYAa%252fuORfbGSVfyy4mTcBewXhrWw9%252feQMchgdtgChiKh1PJz7Zulg%253
d 3 / 4
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=982333&uasg=982333&numprp=182022&Seq=1&codigoModalidade=5
https://arquivos.bancodeprecos.com.br/files/anexos/licitanet/43348/Ata.pdf&codigoModalidade=5
https://arquivos.bancodeprecos.com.br/files/anexos/licitanet/43348/Ata.pdf&codigoModalidade=5


CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

04.690.098/0001-07

* VENCEDOR *

ITNET LTDA R$ 450,00

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 380,00R$ 380,00

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE

Objeto:Objeto: Registro de preços visando a possível contratação e prestação de Serviços de

Comunicação Multimídia – SCM (banda larga) internet banda larga, a serem

providos através de meio físico terrestre, utilizando cabo com condutor metálico

e/ou fibra ótica, com instalação, comodato de aparelhos, suporte e configuração,

para atendimento às necessidades de comunicação dos Órgãos Municipais

vinculados à Prefeitura de Itabaiana/SE, localizados na cidade de Itabaiana,

Estado de Sergipe

Descrição:Descrição: Serviços de Internet banda larga via fibra ópticaServiços de Internet banda larga via fibra óptica - Serviços de Internet banda

larga via fibra óptica, com velocidades de, no mínimo, 500Mbps de download e

1Mbps de upload, para os órgãos e unidades vinculadas públicas municipais

localizadas na zona urbana. Incluso Instalação e configuração com fornecimento

de equipamento em comodato (Modem, roteadores – mínimo Gigalan, AC1200,

ONU –, etc.)

Data:Data: 15/06/2022 14:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 43348

Lote/Item:Lote/Item: 7/7

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: licitanet.com.br

Quantidade:Quantidade: 156

Unidade:Unidade: Mensal

UF:UF: SE

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

04.690.098/0001-07

* VENCEDOR *

ITNET LTDA R$ 380,00

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 200,00R$ 200,00

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/SE

Objeto:Objeto: Registro de preços visando a possível contratação e prestação de Serviços de

Comunicação Multimídia – SCM (banda larga) internet banda larga, a serem

providos através de meio físico terrestre, utilizando cabo com condutor metálico

e/ou fibra ótica, com instalação, comodato de aparelhos, suporte e configuração,

para atendimento às necessidades de comunicação dos Órgãos Municipais

vinculados à Prefeitura de Itabaiana/SE, localizados na cidade de Itabaiana,

Estado de Sergipe

Descrição:Descrição: Serviços de Internet banda larga via fibra ópticaServiços de Internet banda larga via fibra óptica - Serviços de Internet banda

larga via fibra óptica, com velocidades de, no mínimo, 250Mbps de download e

1Mbps de upload, para os órgãos e unidades vinculadas públicas municipais

localizadas na zona urbana. Incluso Instalação e configuração com fornecimento

de equipamento em comodato (Modem, roteadores – mínimo Gigalan, AC1200,

ONU –, etc.)

Data:Data: 15/06/2022 14:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 43348

Lote/Item:Lote/Item: 6/6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: licitanet.com.br

Quantidade:Quantidade: 324

Unidade:Unidade: Mensal

UF:UF: SE

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

04.690.098/0001-07

* VENCEDOR *

ITNET LTDA R$ 200,00

Relatório gerado no dia 20/10/2022 13:42:58 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: QjS2abv4CyEFKf3FoopA%2fvwYAa%2fuORfbGSVfyy4mTcBewXhrWw9%2feQMchgdtgChiKh1PJz7Zulg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=QjS2abv4CyEFKf3FoopA%252fvwYAa%252fuORfbGSVfyy4mTcBewXhrWw9%252feQMchgdtgChiKh1PJz7Zulg%253
d 4 / 4
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https://arquivos.bancodeprecos.com.br/files/anexos/licitanet/43348/Ata.pdf&codigoModalidade=5
https://arquivos.bancodeprecos.com.br/files/anexos/licitanet/43348/Ata.pdf&codigoModalidade=5


SUPER CONNECT TELECOM LTDA 
 

RUA SÃO FRANCISCO, 312 – OLHO D’ÁGUA DAS FLORES/AL 

CNPJ: 15.392.907/0001-10 

                                                                   (82)3623-2170 

 

 

PROPOSTA DE PREÇO  

  

Ref.: REFERENTE A PROPOSTA DE PREÇO SOLICITADA PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS- AL.  

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços com o objeto contratar empresa para prestação de serviço de banda larga de acesso à Internet 
para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA), de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência anexo. 

Razão Social: SUPER CONNECT TELECOM LTDA  
CNPJ: 15.392.907/0001-10 
INSCRIÇÃO ESTDUAL: 242.64901-7 
Telefones: 82 9.9679-6033 /0800 710 0004 
Fax: 82 3623-2170 
E-mail: jonhnyssabino@gmail.com 
Endereço: Rua São Francisco, 312, centro, CEP: 57442-000, Olho d’ Água das Flores- AL 
Banco: Banco do Brasil. Agência: 1103-7.  C/C para pag.: 18452-7   
 
RESPONSAVEL PELA ASSINATURA  
 
NOME: ALBERTO TORRES BARRETO 
CPF: 039.300.324-81 
ENDEREÇO: 
CARGO: SOCIO-PROPRIETÁRIO 
RG: 1793800SSP/AL 
TEL.: 82 – 9.9679-6033 
EMAIL: jonhnyssabino@gmail.com 
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SUPER CONNECT TELECOM LTDA 
 

RUA SÃO FRANCISCO, 312 – OLHO D’ÁGUA DAS FLORES/AL 

CNPJ: 15.392.907/0001-10 

                                                                   (82)3623-2170 

 

 
LOTE 01: 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS V. UNITARIO 
(VALOR POR LINK) 

V. P 12MESES 
(VALOR UNITARIO 

MULTIPLICADO POR 
12MESES) 

01 

- Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga 
- Garantia de banda mínima de 50%; 
- Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload 
- Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
- Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação 
local. 

R$ 250,00 
(Duzentos e Cinquenta Reais) 

R$ 3.000,00 
(Três Mil Reais) 

 
Todas as despesas, inclusive fretes, impostos, etc, estão inclusos no preço. 

GARANTIA: A licitante DECLARA Além das demais especificações e garantias constantes no termo de referencia seus anexos, sem custos 
adicionais, excetuando-se casos fortuitos, de força maior, acidentes e mau uso da Administração. 

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA), conforme Ordem de Serviço. 

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos. 

GARANTIA DOS BENS: A contratada garanti no mínima de 12 (doze) meses para todos os equipamentos e os materiais e fornecer termo de 
garantia das peças utilizadas de acordo com especificações do fabricante. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

PRAZO DE PAGAMENTO: A licitante DECLARA que acatará o pagamento da Administração conforme definido na minuta contratual. 
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SUPER CONNECT TELECOM LTDA 
 

RUA SÃO FRANCISCO, 312 – OLHO D’ÁGUA DAS FLORES/AL 

CNPJ: 15.392.907/0001-10 

                                                                   (82)3623-2170 

 

 
Declaro: 

1. Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos 
previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação. 

2. Que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos. 
3. De que cumpre e aceita os termos do edital quanto a condições de pagamento, prazo de entrega, entre outros;  
4. Que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer 

outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de 
propostas e seus anexos.   

5. Que esta proposta foi elaborada de forma independente.   
6. Sob as penas da lei, nos termos do art. 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/02 que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital da 

licitação acima identificada. 
7. para fins do disposto no inciso II do art. 32 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterado pela Lei n. 9.648, de 27 de maio de 1998, que inexistem, até a 

presente data, fatos, impeditivos à sua habilitação no presente procedimento licitatório, obrigando-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de 
fato impeditivo da habilitação.   

Equipamentos: 

ROTEADORES: INTELBRAS/ Action RG 1200 
ONU: INTELBRAS/110B 
FIBRA ÓPTICA: CLIX/6FO 
RB: MIKROTIK ROUTERBOARD RB 750R2 HEX LITE 850MHZ 

Olho D’água das Flores-AL, 19 de outubro de 2022.        

 

ALBERTO TORRES BARRETO 
REPRESENTANTE LEGAL 

RG: 1793800 SSP-AL 
CPF: 039.300.324-81
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2022.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de serviço de banda larga

de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca
(FEA), conforme especificações presentes em Termo de
Referência (1179691).

Os autos foram encaminhados pelo Senhor
Secretário de Administração para instrução - Despacho SAD
(1174419).

Para tanto, solicitamos cotação a diversos
fornecedores, bem como buscamos propostas vencedoras de
licitações de objetos semelhantes, resultando nos valores
presentes nos eventos 1175259, 1180618 e 1180628, que
corresponde a uma estimava mensal de R$ 302,08 (trezentos e
dois reais e oito centavos) e anual de R$ 3.624,96 (três mil
seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos).

Empresa Mensal Anual
Veloo 1175259 R$ 350,00 R$ 4.200,00

Banco de Preços 1180618 R$ 306,24 R$ 3.674,88
Super Connect 1180628 R$ 250,00 R$ 3.000,00

Valor médio R$ 302,08 R$ 3.624,96
Desta forma, sugerimos, s.m.j, a realização de

licitação na modalidade Pregão Eletrônico com fundamento na
Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte.
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 20/10/2022, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1180629 e o código CRC C8DB17F4.

0009234-33.2022.6.02.8000 1180629v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

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

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 20/10/2022, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1180709 e o código CRC 3716ACCF.

0009234-33.2022.6.02.8000 1180709v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1180629, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 20/10/2022, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1180818 e o código CRC 86B39258.

0009234-33.2022.6.02.8000 1180818v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2022.
À SGO/COFIN, para reserva de crédito, nos termos

estimados pela SEIC, no Despacho 1180629, e à SLC, para a
elaboração da mnuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2022, às 00:23, 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
1181346 e o código CRC 235EEEB6.

0009234-33.2022.6.02.8000 1181346v1

Despacho GSAD 1181346         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 71



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

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 21/10/2022, às 12:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1181666 e o código CRC 2738AC61.

0009234-33.2022.6.02.8000 1181666v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 282/2022 - RO 1458.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 21/10/2022, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1181667 e o código CRC 94E05064.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2022.
À GSAD,
Com as providências (1181666) do despacho GSAD

(1181346).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/10/2022, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1181870 e o código CRC 347956C8.

0009234-33.2022.6.02.8000 1181870v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2022.
À SLC, na forma do Despacho GSAD 1181346.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2022, às 23:47, 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
1182527 e o código CRC 2F0E5558.

0009234-33.2022.6.02.8000 1182527v1
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                                     PODER JUDICIÁRIO 

               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  Nº XX/22002222 
  

MMIINNUUTTAA  
 
PROCESSO Nº 0009234-33.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX h 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de 
empresa especializada para fornecimento de internet através de banda larga, tudo de acordo 
com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

           O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo 
Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 
8.666, de 21/06/1993, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e com suas posteriores alterações e demais 
normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 
18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 
por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela 
Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 
 
1.1 .  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de internet através de banda larga no Fórum Eleitoral de Arapiraca – AL (FEA), de 
acordo com as especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

1.2 .  O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, com 
duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite legal 
estabelecido. 
 
2 – DO PRAZO, DO LOCAL DE INSTALAÇÃO E DA VISTORIA 

 
2.1.       O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
 
2.2.  Os enlaces deverão ser instalados na Rua Gervásio de Oliveira Lima, 147, Novo 
Horizonte, CEP: 57312-630, Arapiraca - AL.  
 
2.3.  Caso a licitante considere pertinente, poderá realizar vistoria no local de instalação, 
e agendá-la diretamente junto à Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE-AL através do 
e-mail segi@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-7753. 
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3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que 
atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.1.2. Será permitida, ainda, a participação de empresas especializadas na prestação dos 
serviços objeto da presente licitação consorciadas entre si, desde que apresentando uma 
única proposta e Termo de Compromisso de Constituição assinado por todos, com a indi-
cação da empresa - líder, sendo esta responsável por toda negociação durante o certa-
me. 

3.1.2.1. A participação de empresas reunidas em consórcio obedecerá às normas 
estabelecidas no art. 33 da Lei nº 8.666/93 e no art. 16 do Decreto nº 5.450/2005. 

3.1.2.2. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 
obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 

para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual 

- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

forma da legislação vigente; 

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

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

pressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

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

de dissolução ou liquidação; 

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

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

ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 

como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vincu-

lados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área en-

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

do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 

229/2016-CNJ). 
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3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

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

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

42 a 49; 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

gatoriedade 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 de-

gradante 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 prestado por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1.   O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2.          O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
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praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifi-

cação no momento da habilitação 

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

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

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

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

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

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

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

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

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

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

art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

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

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

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

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

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

julgamento da proposta. 

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

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

encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

dos seguintes campos: 
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a) Valor global dos serviços ofertados; 

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

constante no Anexo I; 

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

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

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

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

de sua apresentação. 

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

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por par-

te dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, 

após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo 

para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do 

art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis 

e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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

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

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

Referência. 

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

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

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

consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global dos serviços ofertados, 
considerando 1 (um) serviço de instalação, 1 (uma) mudança de endereço e o 
valor dos serviços para a vigência de 12 (doze) meses.   
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

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

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

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

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

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

fechado. 

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

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

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

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

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

o encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais lici-

tantes, 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 encer-

ramento deste prazo. 
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7.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 

exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

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

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

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

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

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

utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste 

Edital e seus anexos. 

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

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

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

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

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

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

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

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

to de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilita-

do da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

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

as propostas empatadas. 

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

nhada pelos demais licitantes. 

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

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

ciação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementa-

res, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

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

proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

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

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, 

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

8.3.                  As propostas devem contemplar a viabilidade técnica em todos os possíveis 

endereços de instalação, conforme disposto no item 2 deste Edital. 

8.4.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.4.1. O preço máximo fixado para os serviços é de 3.624,96 (três mil seiscentos e 
vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), e de modo algum, vincula a decisão 
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

rios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de merca-

do, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 

ou à totalidade da remuneração. 
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8.5.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

8.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

8.7.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.7.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação es-

crita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente acei-

ta pelo Pregoeiro. 

8.7.2. 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, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 

envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

majoritário. 

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

cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por 

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifi-

cação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada 

por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, 

conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 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; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-

CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encami-

nhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação 

atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, ex-

ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
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convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

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

 

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 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 veri-

ficação 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 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alte-

rações ou da consolidação respectiva. 
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9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

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

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

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

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

ante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

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

contratual; 

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pe-

queno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri-

ção, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. 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. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-

tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Com-

plementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos ca-

dastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
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9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 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 

demais exigências do edital. 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pú-

blica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra lici-

tante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será conce-

dido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-

ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja reti-

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

9.10.3. Qualificação técnica: Apresentar atestado de capacidade técnica emiti-
do por pessoa jurídica de natureza privada ou pública para a prestação de serviços 
de características similares ou tecnicamente superiores ao objeto deste pregão. 

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

será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

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

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

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

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do objeto licitado; 

d) conter o preço unitário e total dos serviços ofertados. 

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

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

caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-

sos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais lici-

tantes, 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 indispen-

sáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o lici-

tante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equiva-

lente 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 imedia-

tamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

Minuta de edital (1188277)         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 92



                                                         

                                     PODER JUDICIÁRIO 

               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

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

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

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

verá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de disponibilização 
dos serviços em conformidade com este edital. 
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário para, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da empresa 
vencedora do certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 15.2, implicará 
a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário inadimplente será 
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sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da 
indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 
de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota de 
Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, será 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido fundamentado do 
adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual período. 
 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste instrumento 
e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO 
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor 
designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 
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VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal; 

X – não assinar o contrato. 

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

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

a) Advertência; 

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obri-
gação 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 improce-
dentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de: 

b).1 0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso injustificado 
na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior a 
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a mul-
ta de 10% sobre o valor da Fatura; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior a 
20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, 
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato; 

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

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

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Fatura e 
aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da quantidade de 
chamados sem solução. 

b).3 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial da obri-
gação assumida; 

b).4 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, poden-
do haver, ainda, o cancelamento do Contrato; 
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b).5 10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa em assi-
nar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato. 

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

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

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

17.3.2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

17.6.   A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17.7.   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

17.8.   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. 

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

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

17.10.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico. 

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

17.12.   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 
do Direito Privado. 
 
17.13.   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União.  
 
18 – DO PAGAMENTO 
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18.1.  O pagamento mensal será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta-
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente 
atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato.  
 
18.2. O pagamento também estará condicionado a: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emis-
são (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 Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e                                                                                               

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

18.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
18.4.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5.       O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 

 
18.6.         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. 

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

 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
18.9.        Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses da 
contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência contratual, os 
serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, momento no qual será 
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apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado pela ANATEL, no 
período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste, 
compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
18.10. A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a licitante 
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida no 
período do reajuste proposto. 

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

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 - Natureza da Despesa n° 
339040. 
 
19.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São Obrigações do Contratante: 
 

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

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

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

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

e) Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o 
contraditório e ampla defesa. 
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21 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1.  São Obrigações da Contratada: 

a) Fornecer o(s) serviço(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; 

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 das atividades; 

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, caso 
necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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 dos serviços; 

 
22 – DO RECEBIMENTO 
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22.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será 
emitido se os serviços e os equipamentos estiverem de acordo com as 
especificações técnicas. 

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

22.3. 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 rece-
bidos. 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. 

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

22.5. 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. 

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

22.7. 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. 

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

22.9. 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. 

22.10. 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 17. 

 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

horário de Brasília – DF. 

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

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
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mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

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

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

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

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

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

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

23.8.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, 
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-
090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 

 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
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Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

01. Objeto 
Contratação de serviço de banda larga de acesso à Internet para o Fórum Elei-
toral de Arapiraca (FEA). 

02. Quantidade 01 (um) 

03. Resumo da Espe-
cificação do Objeto 

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

Todavia, de forma resumida temos: 

• Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga 
• Garantia de banda  mínima de 50%; 
• Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload 
• Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
• Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou 

ligação local.. 

04. Valor Estimado A ser confirmado por pesquisa de preços (SEIC). 

05. Justificativa 

• Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de 
Virtual Private Network (VPN) sobre a Internet, como backup para inter-
ligação dos cartórios eleitorais em caso de eventuais inoperâncias da 
rede principal baseada em MPLS. 

• Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda 
larga locais, aliviando o tráfego por meio da rede MPLS 

• Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os siste-
mas internos 

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

07. Adjudicação Por Item 

08. Classificação Or-
çamentária 

(A cargo da COFIN). Despesas de Teleprocessamento de TI. 

09. Local de Entrega 
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Ordem 
de Fornecimento própria. 

10. Unidade Fiscaliza-
dora 

SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora AGC/COSEG/SAD 

12. Sanções Adminis-
trativas 

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) 
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13. Prazo de Paga-
mento 

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 Re-
cebimento 

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): 

Contratação de serviço de banda larga de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral 
de Arapiraca (FEA). 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Contratação de serviço de banda larga de acesso à Inter-
net para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA). 

 

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

• A conexão de dados redundante do Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA) 
é provida pelo Contrato nº 30/2020 (doc.0803765) que deve ser 
substituído pela nova cotratação objeto dos presentes autos; 

• Ter conexão redundante na forma da Resolução CNJ nº 211/2015, art. 
24. 

• A resolução nº 211/2015 do CNJ, Seção III, Artigo 14, Inciso VI, indica 
"2 (dois) links de comunicação do órgão com a internet, mas com 
operadoras distintas para acesso à rede de dados, com o máximo de 
comprometimento de banda de 80%". 

• Neste momento, o Procedimento SEI nº 0007994-
09.2022.6.02.8000,  cuida da contratação de link de 200 Mpbs para a 
conexão principal do FEA e desta maneira, para se cumprir a exigên-
cia, se torna necessária a contratação de enlace através de operado-
ra diversa, ou seja, a empresa que for contratada para a conexão 
principal do FEA não poderá ser a mesma contratada para o presente 
objeto. 

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

Minuta de edital (1188277)         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 104

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=860553&id_procedimento_atual=1223956&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=267&infra_hash=f88c08576e79df8cb32ed8904da670e6541fafd1472bfbd5fc67b46fa91b1c68
https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1197493&id_procedimento_atual=1223956&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=267&infra_hash=526da0e578f10b3b25ca1127c350da7f62e35673fef1a3d58b6d2973db11ba57
https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1197493&id_procedimento_atual=1223956&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=267&infra_hash=526da0e578f10b3b25ca1127c350da7f62e35673fef1a3d58b6d2973db11ba57


                                                

                              PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

• Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de 
enlaces de custo reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilida-
de de conexão do backbone secundário. 

• Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem com-
prometer os serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, 
que passariam a utilizar de forma exclusiva os enlaces do backbone 
secundário, aumentando efetivamente o desempenho da rede como 
um todo. 

• Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação 
servida pelo backbone secundário. 

• A efetiva e constante automatização de processos também amplia a 
dependência da intraestrutura de comunicação. 

  

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

• Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça 
Eleitoral (VPN) para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do es-
tado; 

• Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados pa-
ra os cartórios eleitorais e escritórios remotos. 

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

Esta contratação está alinhada com o planejamento estra-
tégico de TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de ris-
cos de perda de dados e inoperância de serviços e sistemas informatiza-
dos. 

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 Secre-
taria de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares cons-
tantes do Processo SEI nº 0009234-33.2022.6.02.8000. 

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

A implementação do meio de comunicação pretendido vi-
abilizará a criação de redundância de conectividade e mitigação de falhas 
e interrupção de serviços prestados aos eleitores nos cartórios abrangidos. 

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, 
a solução pretendida trata de acesso à Internet de baixo custo que en-
globa várias tecnologias tais como ADSL, Wireless, fibra óptica, entre ou-
tras. 
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2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h) 

O objeto possui características comuns e usuais encontra-
dos no mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunica-
ção de dados, consistindo de 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, sendo que o Contrato de prestação de serviço 
derivado da ordem de fornecimento terá vigência de 12 (doze) meses, 
prorrogáveis na forma e limites de Lei. 

  

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 pre-
gão.  

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). 

 
A pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão 
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior 
contrário. 
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2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de 
infraestrutura física para a instalação dos likss, 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) 

 
ABNT NBR 16264: 2016  
Cabeamento estruturado residencial 
     
ABNT NBR 16521: 2016  
Cabeamento estruturado industrial     
     
ABNT NBR 16415: 2015  
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado     
     
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1: 2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers. 
     
ABNT NBR 14565: 2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.     

  

Regras vigentes da ANATEL aplicáveis, notadamente quan-
to às taxas de transmissão média e instantânea. 

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

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto  e 

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

3. Man-
ter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vincul
ado o presente termo, toda a documentação referente ao mesm
o; 

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

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

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

1. Forne-
cer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazo
s e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata 
de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, 
na Proposta e no Contrato, conforme 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 t
écni-
cos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no
 Edital e em seus Anexos; 

4. Comunicar formal 
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Admi-
nistração sobre mudanças nos dados para contato com a Cen-
tral de Atendimento; 

5. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo represen-
tante da Administração, referentes a qualquer proble-
ma detectado ou ao andamento das atividades; 

6. Responder 
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao pa
trimônio 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, caso necessários na forma do Termo de Referên-
cia, e pela execução dos serviços, primando pela qualidade, de-
sempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, 
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será conside-
rado 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 ra-
zão da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabele-
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cidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, do-
cumentos, entre outros pertinentes, sob pena de responsabilidade 
civil, penal e administrativa; 

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

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

12. Prestar as informações e 
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Adminis
tração, referentes a qualquer problema detectado ou 
ao andamento dos serviços. 

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

3.1 Descrição do Objeto 

Item 1 

Acesso à Internet em Banda Larga  

1. Serviço de conectividade por meio da Contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento de enlace dedicado para acesso à inter-
net em banda larga; 

2. A solicitação de ativação será sob demanda; 

3. É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes 
zonas eleitorais de Alagoas: 22ª e 55ª, nesta data, o mesmo prédio 
abriga o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA); RUA GERVÁSIO DE OLI-
VEIRA LIMA, 147 Bairro: NOVO HORIZONTE  CEP:57312630; 

4. Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponí-
veis no endereço http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-
eleitorais; 

5. Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar vistoria nes-
tes endereços; 

6. A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Secretaria de 
Tecnologia da Informação do TRE-AL através do e-mail segi@tre-
al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-7753; 

7. O contrato deverá prever futuras alterações de endereço; 

8. Novas instalações ou mudanças de endereço do serviço estarão sujei-
tas às condições de viabilidade técnica por parte da CONTRATADA; 
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9. A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos 
serviços ofertados na área abrangida, comprovada pela apresentação 
de documento oficial; 

10. A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica 
emitido por pessoa jurídica de natureza privada ou pública para a 
prestação de serviços de características similares ou tecnicamente 
superiores ao objeto deste pregão; 

11. O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 

12. Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6; 

13. Todos os enlaces devem ter as velocidade: 

1. Download: 100 Mbps; 

2. Upload: 30 Mbps; 

14. A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como 
banda livre (banda efetiva IP), descontando qualquer overhead de 
protocolos até a camada 2 do modelo OSI, que possa vir a ser intro-
duzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 

15. Serão aceitso apenas enlaces de comunicação terrestre, providos 
através de conexão de fibra óptica, wireless ou cabeamento metálico, 
também incluindos neste caso o acesso de última milha,  apenas 20% 
do total de conexões demandadas poderá ser efetivada por wireless, 
consideranda cada ordem de fornecimento, salvo justificativa por es-
crito da contratada e aprovada pela Administração; 

16. A comunicação final deverá ser disponibilizada por meio de interface 
padrão FastEthernet ou GigabitEthernet a ser conectado direta-
mente na rede interna do TRE-AL (Equipamento switch); 

17. Caso seja necessário a utilização de equipamento roteador, este de-
verá ser fornecido pela CONTRATADA, em regime de comodato; 

18. A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantida-
de de dados trafegada; 

19. Deverá ser fornecido ao menos um endereço IP por enlace, podendo 
ser fixo ou dinâmico, visível através da Internet (endereço público); 

20. Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação 
que não sejam explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 

21. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do mo-
mento em que eventuais problemas forem detectados e até seu re-
torno às condições plenas de funcionamento; 

22. O serviço deverá ser reestabelecido no prazo máximo de 24 horas 
contados a partir da abertura do chamado técnico; 
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23. Os períodos de indisponibilidade identificadas serão descontados do 
valor da fatura relativa ao respectivo mês de ocorrência; 

24. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) ho-
ras por dia, 7 (sete) dias por semana, através de Central de Atendi-
mento Profissional, por meio de ligação tipo 0800 ou por número fixo 
local, bem como através de sítio na Internet; 

25. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos reali-
zados por meio da Central de Atendimento deverão ser gravados e 
armazenados pela CONTRATADA por um período mínimo de 60 (ses-
senta dias); 

26. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 
(três) dias corridos para envio de gravações telefônicas de atendi-
mento realizado durante o período de armazenamento exigido, em 
arquivo formato MP3, através de e-mail ou mídia óptica; 

27. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando 
apenas a designação ou código do enlace de maneira a agilizar os 
procedimentos; 

28. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefô-
nico diretamente com qualquer representante da CONTRATADA. O 
primeiro contato deverá obrigatoriamente ser realizado junto à Cen-
tral de Atendimento, por meio de ligação gratuita; 

29. Para a abertura de chamado através sítio na Internet a CONTRATADA 
deverá manter cadastro do enlace contratado contendo informações 
do local da instalação, tais como: pessoa de contato, número telefô-
nico, horário de funcionamento e endereço; 

30. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e 
fornecido o número da ocorrência para o devido acompanhamento; 

31. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL 
do sítio de internet bem como os números telefônicos para abertura 
de chamados, objetivando a verificação de adequação; 

32. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o TRE-AL, 
mesmo quando for necessária a atualização, o translado e a estada 
de técnicos da CONTRATADA ou qualquer outro tipo de ação necessá-
ria para garantir o cumprimento do serviço; 

33. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a 
partir da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibili-
zada pela CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução 
definitiva do problema e aceite pela equipe técnica do TRE-AL; 

34. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equi-
pe técnica do TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do 
mesmo. Caso o TRE-AL não confirme a solução definitiva do problema, 
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o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente soluciona-
do pela CONTRATADA; 

35. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relató-
rios disponibilizados, atendendo aos seguintes tópicos: 

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrên-
cias abertas no mês e o status; 

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrên-
cias que estão sendo tratadas e qual o status; 

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os cha-
mados que foram fechados no mês. 

36. A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para respon-
der às solicitações, salvo aquelas de abertura de chamados; 

37. A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informa-
ções a que, eventualmente, possa ter acesso durante os procedimen-
tos de instalação e manutenção de seus equipamentos, bem como 
durante a operação do serviço. 

38. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos os valores de 
instalação (único), mensal e de mudança de endereço do enlace; 

39. Será declarado vencedora a LICITANTE que apresentar menor valor 
global, considerando 01 (um) serviço de instalação, 01 (uma) mudan-
ça de endereço e 12 (doze) valores mensais; 

40. O contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser re-
novável a critério da Administração do TRE-AL e de acordo com legis-
lação vigente; 

41. O atraso na instalação e operacionalização do enlace ensejará multa 
de 1% (um por cento) do valor global do contrato para cada dia de 
atraso; 

42. Os valores totais referentes aos serviços de instalação e de mudança 
de endereço de cada enlace não poderão ser superiores, individual-
mente, a 15% (quinze por cento) do valor global do contrato; 

43. As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços 
com características superiores; 

44. A simples repetição dos termos aqui contidos não garante a adequa-
ção da proposta da licitante. 

  

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

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

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

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

1. Os enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do 
TRE/AL, nos quantitativos indicados no pedido de fornecimento; 

2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalha-
mento técnico feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento 
individualmente; 

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

4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros pro-
blemas e, ainda, serem entregues em pleno estado de funcionamen-
to; 

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

6. 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 entre-
ga dos equipamentos quanto para substituições; 

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

8.  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: 
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1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisó-
rio, que só será emitido se os serviços e os equipamentos estiverem 
de acordo com as especificações técnicas; 

2. Após a entrega, os serviços e 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 fun-
cionamento dos serviços e equipamentos e adequação às especifica-
ções técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

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

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação 
dos serviços 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 vigen-
te à época da emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), 
acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, compro-
vando regularidade com o INSS; do Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade 
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relati-
vos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pe-
la 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 
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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 di-
reito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

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 serviços de conexão de 
dados. 

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 justificati-
vas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem 
de Fornecimento, no caso de atraso injustificado na en-
trega dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte) di-
as corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos
 serviços por prazo superior a 20 (vin-
te) dias corridos, com 
a aceitação pela Administração, será aplicada 
a multa de 10% sobre o valor 
da Ordem de Fornecimento; e 

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

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

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

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

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

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no ca-
so de inexecução total da obrigação, podendo haver, 
ainda, o cancelamento do registro de preços do Forne-
cedor; 

v. 10% sobre o valor global estimado do Contrato ou 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, conforme caso concreto. 

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

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos pra-
zos previstos para entrega/solução do chamado poderá resultar no 
cancelamento do Contrato ou  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 contrata-
da 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) 

• Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga 
• Garantia de banda  mínima de 50%; 
• Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload 
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• Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
• Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou 

ligação local. 

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

Não há modelo aplicáveis 

Maceió, 19 de outubro de 2022. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO 

OUTO, Coordenador, em 19/10/2022, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006. 
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ANEXO II 
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  

 
Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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                                            ANEXO III 

 
                              CONTRATO Nº XX/2022 
             PROCESSO Nº: 0009234-33.2022.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE ACESSO À 
INTERNET, CELEBRADO ENTRE O TRE-AL E 
A EMPRESA XXXXX. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade nº 377 – Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXXXX, CNPJ nº: XXXXXX, situada XXXXXX, CEP: 
XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail: XXXXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste 
ato representada por XXXXXX, portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX, resolvem celebrar 
o presente contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 
elevadores, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 
de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2022, devendo ser observadas as seguintes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, em consonância com o que 
faculta  o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e 
Decreto nº 10.024/2019.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público 
e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/90, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a 
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no 
site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações gerais, Norma de Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de internet através de banda larga no Fórum Eleitoral de 
Arapiraca – AL (FEA), conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão Eletrônico 
nº XX/2022 e seus anexos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
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O presente contrato tem o valor global de R$ XX (XXXX), estando neste valor 
incluso o material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ XX (XXXX), e o valor mensal dos serviços é 
de R$ XX (XXXX). 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº XX/2022. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento mensal será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento também estará condicionado a: 

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 Regula-
ridade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjun-
ta 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 Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e                                                                                               

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

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

PARÁGRAFO QUINTO - 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. 

PARÁGRAFO SEXTO - 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: 
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EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 

 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da 
proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 

PARÁGRAFO OITAVO - A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 

PARÁGRAFO NONO - 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. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO  

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

  
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 

lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao 
PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
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PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
A CONTRATADA se obriga a: 

 

a) Fornecer o(s) serviço(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; 

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 das atividades; 

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, caso 
necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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 dos 
serviços; 
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O CONTRATANTE se obriga a: 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor (es) e Fiscal(is), é reservado 
o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer 
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 
designados, podendo para isso: 

 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 
 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do escopo contratado; 
 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 
 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA 

 
O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, por 
até 60 (sessenta) meses.  

 
CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES  

  
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:  
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a. Advertência:  
 

a.1. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de 
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 
 
a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida. 

 
b. Multa de: 
 

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

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

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior 
a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplica-
da a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento con-
tratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o can-
celamento da contratação. 

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

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

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por 
Fatura e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

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

 
b.4.  20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, 
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato; 

 
b.5. 10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa em 
assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato; 

 
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.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a", “c” e “d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, 
será descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a 
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - 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. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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. 
 
PARÁGRAFO ONZE - 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. 
 
PARÁGRAFO DOZE - 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. 
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PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 

 
Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 

78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor 
dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

 
CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA 
 

      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do Pregão Eletrônico n° 
XX/2022 bem como à proposta comercial da contratada inserta no Processo Administrativo nº 
0009234-33.2022.6.02.8000 (evento SEI nº XXXX), que passa a fazer parte integrante do 
mesmo, independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 

  
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 

                Maceió,  XX de XXXX de 2022. 

  
Pelo TRE/AL    

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 
Pela Empresa                                          

Representante da empresa 
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INFORMAÇÃO Nº 7132 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de serviço
de banda larga de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA).

 

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

 

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

 

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

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

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.7, 8.8 e 9.6).

 

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

 

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

Informação 7132 (1188283)         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 127



“(...) 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.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 28/10/2022, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 03/11/2022, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1188283 e o código CRC CA972603.

0009234-33.2022.6.02.8000 1188283v2
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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.
Reporto-me à Informação 7132, da SLC

(doc. 1188283), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os autos à Assessoria Jurídica, com vista à análise e,
se for o caso, aprovação da minuta do edital (doc. 1188277).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/11/2022, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1190447 e o código CRC CE9A26AC.

0009234-33.2022.6.02.8000 1190447v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0009234-33.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE BANDA LARGA. TIC.

 

Parecer nº 1704 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando
a contratação de empresa especializada para fornecimento de
internet através de banda larga no Fórum Eleitoral de
Arapiraca – AL (FEA), 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
(1188277).

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 

- Documento de Oficialização da Demanda
(DOD) nº 10/2022 (1147102), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Portaria nº 432/2022 (1159706) que
nomeou a Comissão de Planejamento;
- Estudos Preliminares (1170373), nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Termo de Referência TIC 36 (1179691);
- Aprovação técnica e
administrativa do TR, respectivamente
exaradas pelo Secretário de Tecnologia da
Informação (1174366) e pelo Secretário
de Administração (1174419);
 - Pesquisa de preços realizada pela SEIC
(1180629), com o valor total para os
itens orçados em uma estimava mensal de
R$ 302,08 (trezentos e dois reais e oito
centavos) e anual de R$ 3.624,96 (três mil
seiscentos e vinte e quatro reais e
noventa e seis centavos), com a sugestão
de que a contratação ocorra por meio de
Pregão Eletrônico, com fundamento na
Lei 10.520/2002, regulamentada
pelo Decreto nº 10.024/2019, com
participação exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte.
- Reserva de crédito realizada pela COFIN
(1181666) 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
de Administração, que não apresentou óbice à Informação
7132 (1188283) 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
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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.

 
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
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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 1147102

3

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

SIM 1147102

4

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

1170373
1179691
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Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

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 1170373

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 1147102

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

SIM 1170373

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

NÃO Fase
posterior

14

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

SIM 1170373

15

O titular da área demandante aprovou
os termos da contratação?
Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ
nº 182/2013

SIM 1170373

16

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

SIM 1170373

A Equipe de Planejamento da
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17

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 1170373

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

SIM 1170373

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

SIM 1170373

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
1179691
1170373

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 1179691

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

SIM 1179691

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

SIM 1174366

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 1174419

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 1180629

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  
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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 1180629

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 1188277

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?

N/A  

35

A minuta do edital contém previsão de
cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da
contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

36

A minuta do edital contém disciplina
para a hipótese de desenquadramento
da situação de entidade preferencial
em razão do valor da contratação (caso
previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

N/A  

37

Os autos do processo administrativo
estão instruídos com justificativas
adequadas e razoáveis para todas as
exigências que tenham potencial para
reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da
licitação?

SIM  

38

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

N/A  

39

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

N/A  

40
A minuta do edital contém definição da
forma de apresentação de lances, dos SIM 1188277
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40 critérios de julgamento, classificação e
aceitação das propostas?

SIM 1188277

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

SIM 1188277

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

SIM 1188277

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

SIM 1188277

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 1188277

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

SIM 1188277

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 1188277

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

SIM 1188277

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

SIM 1188277

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

SIM 1188277

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 1188277

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

N/A  

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

NÃO Irreajustáveis

56

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

57

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

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 1188277

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 1181666

66

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

N/A  

67

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

N/A  

 

6. CONCLUSÃO
 
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 1181666, de licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
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GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada
para fornecimento de internet através de banda larga no
Fórum Eleitoral de Arapiraca – AL (FEA), tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
03/11/2022, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 03/11/2022, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1190835 e o código CRC ACB6379F.

0009234-33.2022.6.02.8000 1190835v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 04 de novembro de 2022.
Senhor Presidente, 
 
Tendo em conta a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, especialmente
o pronunciamento exarado pela Assessoria Jurídica
no Parecer AJ-DG nº 1704/2022 (1190835), aprovando a
Minuta de Edital (1188277), submeto o feito à superior
consideração de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a
abertura da fase externa do  PREGÃO em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando
a contratação de empresa especializada para fornecimento de
internet através de banda larga no Fórum Eleitoral de
Arapiraca – AL (FEA), tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/11/2022, às 08:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1191293 e o código CRC 6AA6B05C.

0009234-33.2022.6.02.8000 1191293v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0009234-33.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase externa.  Fornecimento de internet banda larga no Fórum Eleitoral de Arapiraca.

 

Decisão nº 4849 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (1191293).

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 GLOBAL, objetivando a contratação de empresa
especializada para fornecimento de internet através de banda larga
no Fórum Eleitoral de Arapiraca – AL (FEA), tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação,
conforme Termo de Referência (1179691) e Documento de
Oficialização da Demanda (DOD) nº 10/2022 (1147102) .

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1188277), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 1704/2022 (1190835) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
04/11/2022, às 12:56, 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
1191496 e o código CRC DAA2098F.

0009234-33.2022.6.02.8000 1191496v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2022.
À SLC, para publicar o aviso da licitação, na forma

autorizada pela Presidência, na Decisão 4849 (doc. 1191496).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/11/2022, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1192272 e o código CRC 58936CD2.
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                                     PODER JUDICIÁRIO 

               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2022 

 

 
PROCESSO Nº 0009234-33.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 24 de novembro de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14h30 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações 
e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de internet através de banda larga, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

           O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto 
nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), e com suas posteriores alterações e demais normas 
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, o Decreto nº 7.174/2010, o Decreto nº 8.184/2014, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, 
da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da 
qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações 
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, 
de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 
 
1.1 .  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de internet através de banda larga no Fórum Eleitoral de Arapiraca – AL (FEA), de 
acordo com as especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

1.2 .  O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, com 
duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite legal 
estabelecido. 
 
2 – DO PRAZO, DO LOCAL DE INSTALAÇÃO E DA VISTORIA 

 
2.1.       O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 
 
2.2.            Os enlaces deverão ser instalados na Rua Gervásio de Oliveira Lima, 147, Novo 
Horizonte, CEP: 57312-630, Arapiraca - AL.  
 
2.3.  Caso a licitante considere pertinente, poderá realizar vistoria no local de instalação, e 
agendá-la diretamente junto à Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE-AL através do e-
mail segi@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-7753. 
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3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados 
no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.1.2. Será permitida, ainda, a participação de empresas especializadas na prestação dos 
serviços objeto da presente licitação consorciadas entre si, desde que apresentando uma 
única proposta e Termo de Compromisso de Constituição assinado por todos, com a indi-
cação da empresa - líder, sendo esta responsável por toda negociação durante o certame. 

3.1.2.1. A participação de empresas reunidas em consórcio obedecerá às normas 
estabelecidas no art. 33 da Lei nº 8.666/93 e no art. 16 do Decreto nº 5.450/2005. 

3.1.2.2. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 
obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para 

o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, 

nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

forma da legislação vigente; 

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

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

pressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

de dissolução ou liquidação; 

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

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

ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim 

como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vincu-

lados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área en-

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

do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 

229/2016-CNJ). 

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

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 

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

42 a 49; 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

toriedade 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 Nor-

mativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

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

dante 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 prestado por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1.   O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par-

ticipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2.          O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transa-

ções inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos prati-

cados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema 
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ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido 

das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF 

e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, ime-

diatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifi-

cação no momento da habilitação 

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

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

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

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

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

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

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

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

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

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

art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

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

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

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

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

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

julgamento da proposta. 

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

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

ramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

dos seguintes campos: 
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a) Valor global dos serviços ofertados; 

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

constante no Anexo I; 

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

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

ários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente 

no fornecimento dos bens. 

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

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob ale-

gação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

sua apresentação. 

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

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato 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. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

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

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

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

participarão da fase de lances. 
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

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

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

consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global dos serviços ofertados, 
considerando 1 (um) serviço de instalação, 1 (uma) mudança de endereço e o valor 
dos serviços para a vigência de 12 (doze) meses.   
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

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

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

serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

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

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fe-

chado. 

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

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

o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automa-

ticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

ramento deste prazo. 

7.11.1. 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. 

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

segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final 

e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 
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7.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigên-

cias de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens an-

teriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comu-

nicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

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

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

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

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

quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 

para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste Edital 

e seus anexos. 

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

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

de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou 

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

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

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

vamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de car-

gos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas 

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

as propostas empatadas. 

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

tas neste Edital. 

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

nhada pelos demais licitantes. 

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

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

ciação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresen-

tados. 

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

proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

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

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, 

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

8.3.                  As propostas devem contemplar a viabilidade técnica em todos os possíveis 

endereços de instalação, conforme disposto no item 2 deste Edital. 

8.4.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

8.4.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 3.624,96 (três mil, seiscentos e 
vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), e de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instala-

ções de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 
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8.5.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibili-

dade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamen-

tam a suspeita. 

8.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligên-

cias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata. 

8.7.  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 acei-

tação da proposta. 

8.7.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação es-

crita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita 

pelo Pregoeiro. 

8.7.2. 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 ca-

tálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio 

pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilita-

ção do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majori-

tário. 

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

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte 

das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

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

ção. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regulari-

dade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o 

disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 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; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 

se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 

lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do De-

creto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação. 
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9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integri-
dade do documento digital. 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles docu-

mentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

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

 

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 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 verifica-

ção 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 compro-

batório 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 agên-

cia; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alte-

rações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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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 Fa-

zenda 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 con-

tratual; 

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 ob-

jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-

dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pe-

queno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri-

ção, sob pena de inabilitação. 

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

tação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte 

que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista 

alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º 

do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 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 municipal e (b) da apresentação do balanço pa-

trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-

lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
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pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 

exigências do edital. 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente pos-

terior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pú-

blica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na or-

dem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com 

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

prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exi-

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

cordo com o estabelecido neste Edital. 

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

rendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 

cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do 

item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabili-

tação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

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

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

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

9.10.3. Qualificação técnica: Apresentar atestado de capacidade técnica emitido 
por pessoa jurídica de natureza privada ou pública para a prestação de serviços de 
características similares ou tecnicamente superiores ao objeto deste pregão. 

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

será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

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

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do objeto licitado; 

d) conter o preço unitário e total dos serviços ofertados. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos 

por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais 

de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante. 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos comple-

mentares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da lici-

tante 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 de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e 

por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentada-

mente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 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. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveita-

mento. 

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no ende-

reço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou 

não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente poste-

riores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pre-

goeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade com-

petente homologará o procedimento licitatório. 
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14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 

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

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

mento da impugnação. 

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

tame. 

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

ados 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 de-

verá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincu-

larão os participantes e a administração. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Contrato, 
no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de disponibilização dos serviços 
em conformidade com este edital. 
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário para, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da empresa 
vencedora do certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 15.2, implicará a 
decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário inadimplente será sancionado 
com a multa prevista para o descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização 
devida à Administração por perdas e danos. 
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15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de 
habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota de 
Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, será 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido fundamentado do 
adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual período. 
 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste instrumento e 
às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO 
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor 
designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 
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IX - cometer fraude fiscal; 

X – não assinar o contrato. 

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

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

a) Advertência; 

a).1 A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de obriga-
ção 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 improceden-
tes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida; 

b) multa de: 

b).1 0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso injustificado na 
entrega dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos; 

b).1.1 No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior a 
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa 
de 10% sobre o valor da Fatura; e 

b).1.2 No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior a 
20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a 
penalidade 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, 
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato; 

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

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

b).2.2 A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Fatura e 
aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da quantidade de cha-
mados sem solução. 

b).3 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial da obriga-
ção assumida; 

b).4 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do Contrato; 

b).5 10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa em assinar 
a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato. 
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c) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e 

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

17.3.1. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para en-
trega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato ou  registro 
de preços com a Contratada. 

17.3.2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem anterior poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa. 

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

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

17.6.   A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17.7.   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

17.8.   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 des-
contada 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. 

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

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

17.10.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico. 

17.11.   O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade im-
posta ao licitante contratado. 

17.12.   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 
do Direito Privado. 
 
17.13.   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.  
 
18 – DO PAGAMENTO 
 
18.1.  O pagamento mensal será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta-
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente 
atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato.  
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18.2. O pagamento também estará condicionado a: 

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, com-
provando 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 Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e                                                                                               

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

18.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
18.4.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5.       O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 

 
18.6.         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. 

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

 
EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
18.9.        Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses da 
contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência contratual, os 
serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, momento no qual será 
apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado pela ANATEL, no 
período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste, 
compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
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       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
18.10. A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a licitante 
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida no 
período do reajuste proposto. 

18.11.  Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de li-
quidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços 
ou a atualização monetária. 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício de 2022, alocados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 - Natureza da Despesa n° 
339040. 
 
19.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São Obrigações do Contratante: 
 

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

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

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

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

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

 
21 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1.  São Obrigações da Contratada: 
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a) Fornecer o(s) serviço(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; 

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 das atividades; 

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, caso necessários 
na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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 dos serviços; 

 
22 – DO RECEBIMENTO 
 
22.1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será 
emitido se os serviços e os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas. 

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

22.3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e 
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas: 
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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 recebi-
dos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipa-
mentos, 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. 

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

22.5. 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. 

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

22.7. 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 recu-
sando o item objeto do fornecimento. 

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

22.9. 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. 

22.10. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu recebi-
mento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir o produto 
adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 17. 

 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

horário de Brasília – DF. 

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

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

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

cia para fins de habilitação e classificação. 

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

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

ação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administra-

ção, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
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23.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propos-

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

mente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

23.8.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isono-

mia e do interesse público. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, 
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, 
nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 

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

 
Maceió/AL, 07 de novembro de 2022. 

 
 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

01. Objeto 
Contratação de serviço de banda larga de acesso à Internet para o Fórum Elei-
toral de Arapiraca (FEA). 

02. Quantidade 01 (um) 

03. Resumo da Espe-
cificação do Objeto 

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

Todavia, de forma resumida temos: 

• Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga 
• Garantia de banda  mínima de 50%; 
• Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload 
• Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
• Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou 

ligação local.. 

04. Valor Estimado A ser confirmado por pesquisa de preços (SEIC). 

05. Justificativa 

• Possibilitar a criação de infraestrutura de dados alternativa por meio de 
Virtual Private Network (VPN) sobre a Internet, como backup para interli-
gação dos cartórios eleitorais em caso de eventuais inoperâncias da 
rede principal baseada em MPLS. 

• Prover acesso à Internet diretamente por meio dos enlaces em banda 
larga locais, aliviando o tráfego por meio da rede MPLS 

• Permitir o uso do enlace principal MPLS essencialmente para os siste-
mas internos 

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

07. Adjudicação Por Item 

08. Classificação Or-
çamentária 

(A cargo da COFIN). Despesas de Teleprocessamento de TI. 

09. Local de Entrega 
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Ordem 
de Fornecimento própria. 

10. Unidade Fiscaliza-
dora 

SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora AGC/COSEG/SAD 

12. Sanções Adminis-
trativas 

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) 
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13. Prazo de Paga-
mento 

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 Re-
cebimento 

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): 

Contratação de serviço de banda larga de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral 
de Arapiraca (FEA). 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I) 

Contratação de serviço de banda larga de acesso à Internet 
para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA). 

 

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

  

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a ) 

• A conexão de dados redundante do Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA) 
é provida pelo Contrato nº 30/2020 (doc.0803765) que deve ser subs-
tituído pela nova cotratação objeto dos presentes autos; 

• Ter conexão redundante na forma da Resolução CNJ nº 211/2015, art. 
24. 

• A resolução nº 211/2015 do CNJ, Seção III, Artigo 14, Inciso VI, indica 
"2 (dois) links de comunicação do órgão com a internet, mas com ope-
radoras distintas para acesso à rede de dados, com o máximo de com-
prometimento de banda de 80%". 

• Neste momento, o Procedimento SEI nº 0007994-
09.2022.6.02.8000,  cuida da contratação de link de 200 Mpbs para a 
conexão principal do FEA e desta maneira, para se cumprir a exigência, 
se torna necessária a contratação de enlace através de operadora di-
versa, ou seja, a empresa que for contratada para a conexão principal 
do FEA não poderá ser a mesma contratada para o presente objeto. 
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2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b) 

• Criação de infraestrutura de comunicação redundante, por meio de en-
laces de custo reduzido, a ser utilizada em caso de indisponibilidade de 
conexão do backbone secundário. 

• Encaminhar o acesso à Internet por meio da nova conexão, sem com-
prometer os serviços essenciais e destinos na rede da Justiça Eleitoral, 
que passariam a utilizar de forma exclusiva os enlaces do backbone 
secundário, aumentando efetivamente o desempenho da rede como 
um todo. 

• Ampliar o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação 
servida pelo backbone secundário. 

• A efetiva e constante automatização de processos também amplia a 
dependência da intraestrutura de comunicação. 

  

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

• Prover redundância de acesso à Internet e à rede interna da Justiça 
Eleitoral (VPN) para os cartórios eleitorais de maior eleitorado do es-
tado; 

• Minimização do tempo de inoperância de sistemas informatizados 
para os cartórios eleitorais e escritórios remotos. 

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

Esta contratação está alinhada com o planejamento estra-
tégico de TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos 
de perda de dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados. 

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

Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Do-
cumento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria 
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do 
Processo SEI nº 0009234-33.2022.6.02.8000. 

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

A implementação do meio de comunicação pretendido via-
bilizará a criação de redundância de conectividade e mitigação de falhas e 
interrupção de serviços prestados aos eleitores nos cartórios abrangidos. 

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, a solução 
pretendida trata de acesso à Internet de baixo custo que engloba várias 
tecnologias tais como ADSL, Wireless, fibra óptica, entre outras. 

Edital do PE nº 98/2022 (1193242)         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 169



                                                

                              PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

O objeto possui características comuns e usuais encontra-
dos no mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação 
de dados, consistindo de 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, sendo que o Contrato de prestação de serviço derivado 
da ordem de fornecimento terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis 
na forma e limites de Lei. 

  

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 li-
citação do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo 
entendimento superior contrário. 

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de for-
necimento 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). 

 
A pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão Ele-
trônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior con-
trário. 
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2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k) 

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de 
infraestrutura física para a instalação dos likss, 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) 

 
ABNT NBR 16264: 2016  
Cabeamento estruturado residencial 
     
ABNT NBR 16521: 2016  
Cabeamento estruturado industrial     
     
ABNT NBR 16415: 2015  
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado     
     
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1: 2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers. 
     
ABNT NBR 14565: 2013  
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.     

  

Regras vigentes da ANATEL aplicáveis, notadamente 
quanto às taxas de transmissão média e instantânea. 

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) con-

trato(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 administra-
tivo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documen-
tação referente ao mesmo; 

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execu-
ção das obrigações contratuais; e 

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegu-
rando 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 contra-
tado. 
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1. Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantida-
des, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na Ata 
de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Pro-
posta e no Contrato, conforme 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 Bra-
sil, caso exista, ou em inglês; 

3. Disponibilizar Central de Atendimento para a aber-
tura e fechamento de chamados técnicos, conforme perío-
dos, horários e condições estabelecidas no Edital e 
em seus Anexos; 

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Respon-
sável Técnico da Administração sobre mudanças nos da-
dos para contato com a Central de Atendimento; 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que ve-
nham a ser solicitados pelo representante da Administração, refe-
rentes a qualquer problema detectado ou ao andamento das ati-
vidades; 

6. Responder por quaisquer prejuízos que seus profissio-
nais causarem ao patrimônio da Administração ou a terceiros, 
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediata-
mente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assu-
mindo o ônus decorrente; 

7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equi-
pamentos, caso necessários na forma do Termo de Referência, e 
pela execução dos serviços, 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 Re-
ferência; 

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

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Ad-
ministração 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 cien-
tes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e 
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aos procedimentos estabelecidos na Política de Segu-
rança da Informação do TRE/AL; 

11.  Responsabilizar-se pela conservação dos ambien-
tes onde desempenhe as atividades necessárias para pres-
tar a garantia on-site. 

12. Prestar as informações e os esclarecimentos que ve-
nham a ser solicitados pela Administração, referentes a qual-
quer problema detectado ou ao andamento dos serviços. 

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

3.1 Descrição do Objeto 

Item 1 

Acesso à Internet em Banda Larga 

1. Serviço de conectividade por meio da Contratação de empresa especi-
alizada para fornecimento de enlace dedicado para acesso à internet 
em banda larga; 

2. A solicitação de ativação será sob demanda; 

3. É exigida a viabilidade técnica inicial para os cartórios das seguintes 
zonas eleitorais de Alagoas: 22ª e 55ª, nesta data, o mesmo prédio 
abriga o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA); RUA GERVÁSIO DE OLI-
VEIRA LIMA, 147 Bairro: NOVO HORIZONTE CEP:57312630; 

4. Os endereços e contatos locais dos chefes de cartório estão disponíveis 
no endereço http://www.tre-al.jus.br/institucional/cartorios-eleitorais; 

5. Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar vistoria nes-
tes endereços; 

6. A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Secretaria de Tec-
nologia da Informação do TRE-AL através do e-mail segi@tre-
al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-7753; 

7. O contrato deverá prever futuras alterações de endereço; 

8. Novas instalações ou mudanças de endereço do serviço estarão sujei-
tas às condições de viabilidade técnica por parte da CONTRATADA; 

9. A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos 
serviços ofertados na área abrangida, comprovada pela apresentação 
de documento oficial; 

10. A CONTRATADA deverá apresentar atestado de capacidade técnica 
emitido por pessoa jurídica de natureza privada ou pública para a pres-
tação de serviços de características similares ou tecnicamente superi-
ores ao objeto deste pregão; 

11. O serviço de acesso à Internet deverá estar disponível 24 (vinte e qua-
tro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 
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12. Suporte ao endereçamento padrões IPv4 e posteriormente IPv6; 

13. Todos os enlaces devem ter as velocidade: 

1. Download: 100 Mbps; 

2. Upload: 30 Mbps; 

14. A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como 
banda livre (banda efetiva IP), descontando qualquer overhead de 
protocolos até a camada 2 do modelo OSI, que possa vir a ser introdu-
zido pelo protocolo de comunicação utilizado; 

15. Serão aceitos apenas enlaces de comunicação terrestre, providos atra-
vés de conexão de fibra óptica, wireless ou cabeamento metálico, tam-
bém incluídos neste caso o acesso de última milha, apenas 20% do 
total de conexões demandadas poderá ser efetivada por wireless, con-
siderando cada ordem de fornecimento, salvo justificativa por escrito 
da contratada e aprovada pela Administração; 

16. A comunicação final deverá ser disponibilizada por meio de interface 
padrão FastEthernet ou GigabitEthernet a ser conectado direta-
mente na rede interna do TRE-AL (Equipamento switch); 

17. Caso seja necessário a utilização de equipamento roteador, este de-
verá ser fornecido pela CONTRATADA, em regime de comodato; 

18. A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade 
de dados trafegada; 

19. Deverá ser fornecido ao menos um endereço IP por enlace, podendo 
ser fixo ou dinâmico, visível através da Internet (endereço público); 

20. Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que 
não sejam explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 

21. O serviço contratado será considerado indisponível a partir do mo-
mento em que eventuais problemas forem detectados e até seu re-
torno às condições plenas de funcionamento; 

22. O serviço deverá ser reestabelecido no prazo máximo de 24 horas con-
tados a partir da abertura do chamado técnico; 

23. Os períodos de indisponibilidade identificadas serão descontados do 
valor da fatura relativa ao respectivo mês de ocorrência; 

24. Abertura de chamados técnicos em regime de 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 7 (sete) dias por semana, através de Central de Atendimento 
Profissional, por meio de ligação tipo 0800 ou por número fixo local, 
bem como através de sítio na Internet; 

25. Todos os diálogos ocorridos durante os atendimentos técnicos realiza-
dos por meio da Central de Atendimento deverão ser gravados e arma-
zenados pela CONTRATADA por um período mínimo de 60 (sessenta 
dias); 
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26. Sempre que solicitado, a CONTRATADA terá um prazo máximo de 03 
(três) dias corridos para envio de gravações telefônicas de atendi-
mento realizado durante o período de armazenamento exigido, em ar-
quivo formato MP3, através de e-mail ou mídia óptica; 

27. Deverá ser possível a abertura de chamados técnicos informando ape-
nas a designação ou código do enlace de maneira a agilizar os proce-
dimentos; 

28. Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato telefônico 
diretamente com qualquer representante da CONTRATADA. O primeiro 
contato deverá obrigatoriamente ser realizado junto à Central de Aten-
dimento, por meio de ligação gratuita; 

29. Para a abertura de chamado através sítio na Internet a CONTRATADA 
deverá manter cadastro do enlace contratado contendo informações 
do local da instalação, tais como: pessoa de contato, número telefônico, 
horário de funcionamento e endereço; 

30. Na conclusão da abertura do chamado técnico, deverá ser gerado e 
fornecido o número da ocorrência para o devido acompanhamento; 

31. A LICITANTE deverá informar durante o procedimento licitatório a URL 
do sítio de internet bem como os números telefônicos para abertura de 
chamados, objetivando a verificação de adequação; 

32. O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus adicional para o TRE-AL, 
mesmo quando for necessária a atualização, o translado e a estada de 
técnicos da CONTRATADA ou qualquer outro tipo de ação necessária 
para garantir o cumprimento do serviço; 

33. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a 
partir da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibili-
zada pela CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução 
definitiva do problema e aceite pela equipe técnica do TRE-AL; 

34. Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe 
técnica do TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do 
mesmo. Caso o TRE-AL não confirme a solução definitiva do problema, 
o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente solucionado 
pela CONTRATADA; 

35. A listagem de chamados deverá estar disponível por meio de relatórios 
disponibilizados, atendendo aos seguintes tópicos: 

1. Chamados Abertos no Período: Relatório com todas as ocorrên-
cias abertas no mês e o status; 

2. Chamados em Andamento: Relatório onde constam as ocorrên-
cias que estão sendo tratadas e qual o status; 

3. Chamados Fechados no Período: Relatório com todos os chama-
dos que foram fechados no mês. 
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36. A CONTRATADA terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para respon-
der às solicitações, salvo aquelas de abertura de chamados; 

37. A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações 
a que, eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de 
instalação e manutenção de seus equipamentos, bem como durante a 
operação do serviço. 

38. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos os valores de 
instalação (único), mensal e de mudança de endereço do enlace; 

39. Será declarado vencedora a LICITANTE que apresentar menor valor glo-
bal, considerando 01 (um) serviço de instalação, 01 (uma) mudança de 
endereço e 12 (doze) valores mensais; 

40. O contrato inicial terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser reno-
vável a critério da Administração do TRE-AL e de acordo com legislação 
vigente; 

41. O atraso na instalação e operacionalização do enlace ensejará multa 
de 1% (um por cento) do valor global do contrato para cada dia de 
atraso; 

42. Os valores totais referentes aos serviços de instalação e de mudança 
de endereço de cada enlace não poderão ser superiores, individual-
mente, a 15% (quinze por cento) do valor global do contrato; 

43. As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços 
com características superiores; 

44. A simples repetição dos termos aqui contidos não garante a adequação 
da proposta da licitante. 

  

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

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

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

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

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

 

 

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

1. Os enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do 
TRE/AL, nos quantitativos indicados no pedido de fornecimento; 

2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalha-
mento técnico feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento 
individualmente; 

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

4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros proble-
mas e, ainda, serem entregues em pleno estado de funcionamento; 

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

6. 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; 

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

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

Recebimento do Objeto: 

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

2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à ava-
liação e homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal; 
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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 cri-
tério, 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 funci-
onamento dos serviços e equipamentos e adequação às especifica-
ções técnicas, emitir e assinar o Termo de Recebimento Definitivo. 

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

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação 
dos serviços 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 seguin-
tes  requisitos: 

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente 
à época da emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acom-
panhada da Certidão Negativa de Débito – CND, compro-
vando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade 
do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Cer-
tidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Fede-
rais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Re-
ceita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e  da prova de regula-
ridade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do Fornecedor; e 

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o 
Fornecedor. 
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2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de di-
reito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

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 serviços de conexão de da-
dos. 

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

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiaria-
mente, nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará su-
jeita, 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 en-
tenda serem improcedentes as justificativas apresenta-
das, a Contratada será advertida; 

b. Multa de: 

i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Ordem de For-
necimento, no caso de atraso injustificado na en-
trega dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte) 
dias corridos; 

1. No caso de atraso injustificado na en-
trega dos serviços por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a aceitação pela Ad-
ministração, será aplicada a multa de 10% so-
bre o valor da Ordem de Fornecimento; e 

2. No caso de atraso injustificado na en-
trega dos serviços por prazo superior a 20 
(vinte) dias corridos, com a não aceita-
ção pela Administração, será aplicada a pena-
lidade 20% sobre o valor da Ordem de Forneci-
mento, no caso de inexecução total da obrigação, 
podendo haver, ainda, o cancelamento do con-
trato ou registro de preços do Fornecedor, con-
forme o caso concreto; 

Edital do PE nº 98/2022 (1193242)         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 179



                                                

                              PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

1. No caso de atraso injustificado na solu-
ção do chamado por prazo superior a 
30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicional-
mente, a multa de 1% sobre o valor da Or-
dem de Fornecimento; e 

2. A multa por atraso relacionada ao item ante-
rior será auferida por Ordem de Forneci-
mento e aplicada somente uma única vez a 
cada mês, independente da quantidade de chama-
dos sem solução. 

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

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

v. 10% sobre o valor global estimado do Contrato ou 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, conforme caso concreto. 

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenci-
amento 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 Ad-
ministração Pública. 

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previs-
tos para entrega/solução do chamado poderá resultar no cancela-
mento do Contrato ou  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 re-
tenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular 
procedimento administrativo. 

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

• Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga 
• Garantia de banda  mínima de 50%; 
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• Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload 
• Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
• Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou 

ligação local. 

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

Não há modelo aplicáveis 

Maceió, 19 de outubro de 2022. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO 

OUTO, Coordenador, em 19/10/2022, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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                                            ANEXO III 

 
                              CONTRATO Nº XX/2022 
             PROCESSO Nº: 0009234-33.2022.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE ACESSO À 
INTERNET, CELEBRADO ENTRE O TRE-AL E A 
EMPRESA XXXXX. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade 
nº 377 – Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a 
empresa XXXXXX, CNPJ nº: XXXXXX, situada XXXXXX, CEP: XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail: 
XXXXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX, 
portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX, resolvem celebrar o presente contrato de 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fulcro na Lei 
Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 98/2022, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, em consonância com o que faculta  o 
art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e Decreto nº 
10.024/2019.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público 
e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/90, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a 
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no 
site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações gerais, Norma de Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de internet através de banda larga no Fórum Eleitoral de 
Arapiraca – AL (FEA), conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão Eletrônico 
nº 98/2022 e seus anexos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  

 
O presente contrato tem o valor global de R$ XX (XXXX), estando neste valor incluso 
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o material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ XX (XXXX), e o valor mensal dos serviços é 
de R$ XX (XXXX). 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 98/2022. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento mensal será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento também estará condicionado a: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emis-
são (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de 
Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regulari-
dade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expe-
dida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Traba-
lhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para 
com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e                                                                                               

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

PARÁGRAFO QUARTO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhi-
mentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

PARÁGRAFO QUINTO - 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. 

PARÁGRAFO SEXTO - 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% 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, momento 
no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado 
pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês anterior ao 
reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 

 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da 
proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 

PARÁGRAFO OITAVO - A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 

PARÁGRAFO NONO - 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. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO  

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

  
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 

lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício de 2022, relativos ao 
PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

a) Fornecer o(s) serviço(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; 

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 das atividades; 

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, caso 
necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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 dos serviços; 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O CONTRATANTE se obriga a: 
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a Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

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

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

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

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

CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor (es) e Fiscal(is), é reservado o 
direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a 
mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 
designados, podendo para isso: 

 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 
 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do escopo contratado; 
 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 
 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das 
demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA 

 
O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, por 
até 60 (sessenta) meses.  

 
CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES  

  
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 
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até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação; e 
 
a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem 
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida. 

 
b. Multa de: 
 

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

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

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior 
a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada 
a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contra-
tual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancela-
mento da contratação. 

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

b.2.1. No caso de atraso injustificado na solução do cha-
mado por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicional-
mente, a multa de 1% sobre o valor da Fatura; e 

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Fa-
tura e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da quan-
tidade de chamados sem solução. 

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

 
b.4.  20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do Contrato; 

 
b.5. 10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa em assinar 
a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato; 

 
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.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a", “c” e “d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

 

Edital do PE nº 98/2022 (1193242)         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 188



                                                

                              PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a 
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - 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. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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. 
 
PARÁGRAFO ONZE - 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. 
 
PARÁGRAFO DOZE - 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. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União. 

 
CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 

 

Edital do PE nº 98/2022 (1193242)         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 189



                                                

                              PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o 
CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

 
CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA 
 

      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital do Pregão Eletrônico n° 
98/2022 bem como à proposta comercial da contratada inserta no Processo Administrativo nº 
0009234-33.2022.6.02.8000 (evento SEI nº XXXX), que passa a fazer parte integrante do 
mesmo, independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 

  
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 

lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 

                Maceió,  XX de XXXX de 2022. 

  
Pelo TRE/AL    

 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 
Pela Empresa                                          

 
 
 

Representante da empresa 
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Característica Forma de Realização Modo de Disputa
Pregão 00098/2022 Tradicional Eletrônico Aberto/Fechado

Lei
Lei nº 10.520/2002

Nº do Processo
0009234-33.2022   

 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

3.624,96 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Contratação de empresa especializada para fornecimento de internet através de banda larga no Fórum Eleitoral de 
Arapiraca – AL (FEA), de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Ordenador de Despesas/presid

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Data da Publicação/Divulgação
09/11/2022

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações 

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2022NE999999

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 09/11/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Av. Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Característica Forma de Realização Modo de Disputa
Pregão 00098/2022 Tradicional Eletrônico Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 26484 - Acesso a Internet Via Cabo
Unidade de Fornecimento
MEGA BITS/SEGUNDO
Descrição Detalhada

Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga.  
• Garantia de banda mínima de 50%; 
• Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload
• Tempo de solução em no máximo 48 horas; 

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 3.624,96

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

20/10/2022 4.200,00 66.970.229/0001-67 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2022

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
20/10/2022 foi alterado. Objeto: Empresa especializada para atuar na fiscalização da
retomada do saldo de obra do prédio da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR. Total de
Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 09/11/2022 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio
Francisco Caruso da Rocha, 300 Praia de Belas - PORTO ALEGRE - RS. . Entrega das
Propostas: 12/12/2022 às 14h00.

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora Geral

(SIDEC - 08/11/2022) 090030-00001-2022NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°72/2022. Contratante: TRF5ªR. Contratada: REZEK FERREIRA
INFORMÁTICA LTDA CNPJ nº 00.881.775/0001-13 PAV nº 0002253-62.2022.4.05.7000-
TRF5ªR. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de
software de gerenciamento de plano de saúde de autogestão, com implantação,
parametrização, migração e integração de dados, treinamento, mentoria, customização,
suporte técnico e manutenção/ atualização para o TRF5ªR. Fundamento Legal: PG-45/2022-
TRF5ªR., Lei nº 10.520/02, Dec.3.555/00, Dec.3.693/00; 3.784/01, Dec.10.024/19,
L.C.123/06, Dec.8.538/15, Dec.7.174/10, I.N.01/19-SEGES/ME, Res. CJF 279/13, Port.
443/18-MPDG, I.N.05/17-SEGES/MPDG, I.N.73/20-SEGE/ME, Lei 8.666/93. Recursos
Orçamentários: Valor: R$ 1.282.199,00(um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, cento e
noventa e nove reais) PTRES- 168462 e ED-339040. NE-771/22 de 24/10/22 na modalidade
ordinário, no valor de R$ 84.000,00. Vigência: 24 meses, contados da data de sua
assinatura. Assinatura: 08/11/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria
Administrativa-TRF5ªR., Daniel Chaves Rezek Ferreira, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio id. 0097981. CONVENENTE: A UNIÃO, por meio da Justiça Federal de
Primeiro Grau em Minas Gerais. CONVENIADA: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE LAVRAS.
INTERVENENTE: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS. OBJETO: parceria para serviço de
atendimento ao público abrangido pela Subseção Judiciária de Lavras para atendimento,
atermação e peticionamento pelo Núcleo de Pratica Jurídica do Curso de Direito do
Intervenente. VIGÊNCIA: 36 meses, a contar da data de sua assinatura. BASE LEG A L :
Processo Administrativo Eletrônico nº 0011241-66.2022.4.01.8008 e Lei 8.666/93. DATA DE
ASSINATURA: assinado em 04/11/2022 pelo Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. Antônio
Francisco do Nascimento, pela Convenente; pelo Professor João Antônio Argenta pela
Conveniada; e, pela Professora Christiane Amaral Lunkes Argenta, pela intervenente.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 0086006/2022. CONCESSIONÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
6ª REGIÃO. CEDENTE: MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, por intermédio da Prefeitura de
Ituiutaba/MG. OBJETO: mútua cooperação entre os partícipes, com vistas à cessão do
servidor LEANDRO ANTONIO DE RESENDE, para exercer a função comissionada na Subseção
Judiciária de Ituiutaba/SJMG. VIGÊNCIA: início em 28/10/2022 a 31/12/2024. BASE LEGAL:
Processo Administrativo Eletrônico nº 0003491-93.2022.4.06.8001 e Lei 8.666/93. DATA DE
ASSINATURA: 28/10/2022. Assinado pelo Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 6ª
Região, o Sr. Edmundo Veras dos Santos Filho pelo Concessionário e pela Sra. Leandra
Guedes Ferreira, pela Cedente.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004127-54.2022. Objeto: Contratação de empresa responsável
pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são utilizados nos
eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 09/11/2022 das
08h00 às 17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00097-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 09/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/11/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 07/11/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0009234-33.2022. Objeto: Contratação de empresa
especializada para fornecimento de internet através de banda larga no Fórum Eleitoral
de Arapiraca - AL (FEA), de acordo com as especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/11/2022 das 08h00 às
17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00098-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 09/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
24/11/2022 às 14h30 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 07/11/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0007932-66.2022. Objeto: Registro de Preços de estabilizadores
de pequeno porte, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS do
edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/11/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Av. Aristeu de Andrade,. 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00094-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 09/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
24/11/2022 às 15h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 07/11/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0001336-39.2022. Objeto: Contratação de empresa especializada
para executar os serviços de: Reparos para Conservação da Edificação e Execução de um
Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais no Cartório da 11ª Z.E. . Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 09/11/2022 das 13h59 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr.
1502, Bairro Central, Central - Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-
00033-2022. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2022 às 13h59 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/11/2022 às 14h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre disposições deste
Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as do
Ed i t a l . .

LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/11/2022) 70029-00001-2022NE000024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 072/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES SALVADOR LTDA. OBJETO:
Contratação de espaço para realização da cerimônia de diplomação dos eleitos e eleitas
nas eleições gerais 2022. VALOR TOTAL: R$ 12.305,25. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.10; Ação
02.061.0033.4269.0001. Processo SEI: 0011225-60.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: Até
31/01/2023, contados da data da assinatura. ASSINATURA: 08/11/2022. SIGNAT Á R I O S :
Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr. Ludovic Moullin, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0019988-50.2022.6.05.8000. OBJETO: Curso "Ciclo de Palestras Sobre
Cidadania e Democracia", na modalidade EAD". FAVORECIDO: CLÁUDIO ANDRÉ DE SOUZA .
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elementos: 3.33.90.36.33 e 3.33.91.47.18. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR TOTAL: R$
12.000,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 08/11/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 042/2022, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa VERA CRUZ SERVIÇOS LTDA ME. OBJETO: Alteração
Quantitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "b" e § 1º, da Lei nº 8.666/93. Processo SEI
nº 0003605-94.2022.6.05.8000. ASSINATURA: 24/10/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Joilson Reis dos Santos, pela Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA torna público que realizará no dia
28 de novembro de 2022, às 14h30 (horário local), na sede deste Tribunal, situado na 1ª
Avenida do Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Paralela, Salvador - BA, licitação sob
a modalidade Tomada de Preços n.º 02/2022, do tipo "maior oferta", destinada à
concessão onerosa de uso de uma área de 28 metros quadrados, nas dependências do
prédio Anexo III do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, para exploração dos serviços de
restaurante e lanchonete. O Edital, contendo todas as informações, encontra-se disponível,
para reprodução gráfica, no endereço acima, bem como no site www.tre-ba.jus.br, na aba
Transparência. Outras informações pelos telefones (71) 3373-7081 / 3373-7318.

Salvador, 8 de novembro de 2022
ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Presidente da Comissão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: a contratação de prestação de serviços técnicos
profissionais especializados em capacitação através da contratação de 05 vagas no curso
"ETP, TCO e RISCOS nas Contratações de TIC, sendo a metodologia on-line, no período de
7 a 10/11/2022 (8:30h às 12:30h), com carga horária de 16 horas e custo total de R$ R$
6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Contratado: BRASIL SOLUÇÕES EM
CAPACITAÇÃO LTDA, CNPJ:40.587.850/0001-52. Fundamento: art. art. 25, II c/c o art. 13, VI,
da Lei n º 8.666/93, e Processo SEI n.º 2022.0.0000007976-7. Ratificado por: Hugo Pereira
Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 03/11/2022.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Extrato de Nota de Empenho 2022NE1041, emitida em 04/11/2022.
Inexigibilidade de Licitação. Processo SEI Nº 2022.0.000007976-7. Contratada: BRASIL
SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO LTDA, CNPJ: 40.587.850/0001-52. Objeto: a contratação de
prestação de serviços técnicos profissionais especializados em capacitação através da
contratação de 05 vagas no curso "ETP, TCO e RISCOS nas Contratações de TIC. Valor:
R$ 6.750,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 1 186077 0100000000,
sob elemento de despesa 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Assina: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral e Iberê Comin Nunes, Gestor Financeiro.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2022.
À PREG, 
 
Para realização do certame, 
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
09/11/2022, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 09/11/2022, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1195709 e o código CRC 3BEE212D.

0009234-33.2022.6.02.8000 1195709v1

Despacho SLC 1195709         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 195



28/11/22, 09:06 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=1095905&acao=A&tipo=t 1/1

Pregão/Concorrência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão

Nº 00098/2022 
 

Às 08:35 horas do dia 28 de novembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00098/2022, referente ao
Processo nº 0009234-33.2022, o Pregoeiro, Sr(a) SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, 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: Acesso a Internet Via Cabo
Descrição Complementar: Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga. • Garantia de banda mínima de
50%; • Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload • Tempo de solução em no máximo 48
horas; • Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: MEGA BITS/SEGUNDO
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.624,9600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

25/11/2022
10:55:16

Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista que nenhum dos dois licitantes
participantes do PE 98/2022 conseguiu ofertar o Valor Máximo Aceitável de R$ 3.624,9600
o item único desta licitação restou fracassado.

Fim do documento
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Pregão/Concorrência Eletrônica

70011 .982022 .8292 .4970 .49271040

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00098/2022

 
Às 09:00 horas do dia 25 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA TRE 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 0009234-
33.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00098/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto:
Contratação de empresa especializada para fornecimento de internet através de banda larga no Fórum Eleitoral de Arapiraca – AL
(FEA), de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.. 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: Acesso a Internet Via Cabo
Descrição Complementar: Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga. • Garantia de banda mínima de 50%; •
Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload • Tempo de solução em no máximo 48 horas; • Abertura de
chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: MEGA BITS/SEGUNDO
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.624,9600 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Acesso a Internet Via Cabo

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

Declaração
PPB/TP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
09.168.566/0001-00 ADRENALINA

NET LTDA
Sim Sim PPB + TP 1 R$ 3.500,0000 R$ 3.500,0000 24/11/2022

12:14:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa especializada para fornecimento de internet através
de banda larga no Fórum Eleitoral de Arapiraca – AL (FEA), de acordo com as especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos.,00 
Porte da empresa: ME/EPP

38.299.789/0001-04 GETICOM
SOLUCOES
EM
TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim Nenhuma 1 R$ 48.000,0000 R$ 48.000,0000 23/11/2022
18:10:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga. • Garantia de banda
mínima de 50%; • Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload • Tempo de solução em no máximo 48
horas; • Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 48.000,0000 38.299.789/0001-04 25/11/2022 09:00:01:843
R$ 3.500,0000 09.168.566/0001-00 25/11/2022 09:00:01:843
R$ 3.490,0000 09.168.566/0001-00 25/11/2022 09:27:24:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

25/11/2022
09:03:06 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 25/11/2022
09:10:02 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

25/11/2022
09:26:36 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a 25/11/2022 Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 3.500,0000 e R$
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etapa fechada 09:26:36 48.000,0000.

Encerramento 25/11/2022
09:31:37 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

25/11/2022
09:31:37 Item com etapa fechada encerrada.

Recusa de
proposta

25/11/2022
10:43:05

Recusa da proposta. Fornecedor: ADRENALINA NET LTDA, CNPJ/CPF: 09.168.566/0001-00, pelo melhor
lance de R$ 3.490,0000. Motivo: Conforme solicitado pelo licitante no chat em 25/11/2022 às 10:19:18,
tendo em vista que se equivovou e efetuou sua proposta e seu lance tendo em vista o valor mensal do
serviço e não o valor global (exigido pelo Edital do PE 98/2022).

Recusa de
proposta

25/11/2022
10:53:43

Recusa da proposta. Fornecedor: GETICOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 38.299.789/0001-
04, pelo melhor lance de R$ 48.000,0000. Motivo: Licitante não conseguiu ofertar o Valor Máximo Aceitável
de R$ 3.624,9600.

Cancelado no
julgamento

25/11/2022
10:55:16

Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista que nenhum dos dois licitantes participantes do PE
98/2022 conseguiu ofertar o Valor Máximo Aceitável de R$ 3.624,9600 o item único desta licitação restou
fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 25/11/2022
09:00:02

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de
propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20
itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será

entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 25/11/2022

09:10:02
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 25/11/2022

09:10:02
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 25/11/2022
09:26:36

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
3.500,0000 e R$ 48.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:31:36 do dia

25/11/2022.
Sistema 25/11/2022

09:31:37
A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos

fornecedores convocados: R$ 3.490,0000.
Sistema 25/11/2022

09:31:37
O item 1 está encerrado.

Sistema 25/11/2022
09:32:18

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 25/11/2022
09:33:27

Bom dia Senhores (as) licitantes!

Pregoeiro 25/11/2022
09:42:06

Para ADRENALINA NET LTDA - Boa dia Sr.(a) representante. Com o fim de manter uma ótima
relação com o TRE/AL questiono se sua empresa poderia ofertar o valor mensal de R$

3.315,50. Esclareço que o valor proposto por este Pregoeiro representa um desconto de 5%
(cinco por cento) em no item único deste Pregão Eletrônico.

09.168.566/0001-
00

25/11/2022
09:45:12

Bom dia, temos como fornecer o desconto.

Pregoeiro 25/11/2022
09:52:47

Para ADRENALINA NET LTDA - Grato pela resposta. Agora estou conferindo aqui o Edital e irei
reformular o meu pedido de negociação de valor pois notei que o modo da dispota desta

licitação é por "valor global" dos serviços prestados.
Pregoeiro 25/11/2022

09:53:05
Para ADRENALINA NET LTDA - Conforme disposto nesse item do Edital: "7.5.1. O lance deverá

ser ofertado pelo valor global dos serviços ofertados, considerando 1 (um) serviço de
instalação, 1 (uma) mudança de endereço e o valor dos serviços para a vigência de 12 (doze)

meses. "
09.168.566/0001-

00
25/11/2022
09:54:23

no edital não estava o valor maximo mensal

Pregoeiro 25/11/2022
09:55:10

Para ADRENALINA NET LTDA - Do exposto, reformulo o meu pedido de negociação e questiono
se a sua empresa poderia ofertar o valor global de R$ 3.315,50 (considerando 1 (um) serviço

de instalação, 1 (uma) mudança de endereço e o valor dos serviços para a vigência de 12
(doze) meses.). Esclareço que o valor proposto por este Pregoeiro representa um desconto de

5% no valor global vencedor
09.168.566/0001-

00
25/11/2022
09:57:27

neste caso seria o valor mensal de $3.315,50 totalizando o valor global de $39.786,00

Pregoeiro 25/11/2022
09:58:09

Para ADRENALINA NET LTDA - Senhor (a) representante da empresa ADRENALINA NET LTDA
no Edital não precisa constar o valor maximo mensal pois se trata de disputa por valor global.

Pregoeiro 25/11/2022
09:58:52

Para ADRENALINA NET LTDA - Isso está bem claro em vários dispositivas editalícios. Constante
inclusive o valor máximo global aceitável no item: "8.4.1. O preço máximo fixado para os

serviços é de R$ 3.624,96 (três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e seis
centavos), e de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar

em busca de preços inferio
Pregoeiro 25/11/2022

09:59:27
Para ADRENALINA NET LTDA - No caso fica claro que se trata de TODOS os serviços tendo que

em vista que a disputa é GLOBAL.
Pregoeiro 25/11/2022

10:00:35
Para ADRENALINA NET LTDA - "neste caso seria o valor mensal de $3.315,50 totalizando o

valor global de $39.786,00". Em resposta informo que terei que desclassifica a sua proposta
pois está acima do valor máximo aceitável de R$ 3.624,9600

09.168.566/0001-
00

25/11/2022
10:00:47

mas consta senhor pregoeiro por isso a duvida vou verificar rapidamente em qual item se
encontra. se seria global ou total mensal, mas na proposta esta todos os valores, unitario,
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mensal e global.
Pregoeiro 25/11/2022

10:01:36
Para ADRENALINA NET LTDA - digo: "desclassificar" a sua proposta

Pregoeiro 25/11/2022
10:02:57

Para ADRENALINA NET LTDA - Olha só o lance a ser ofertado no sistema Comprasnet teria que
ser o valor total ou seja GLOBAL. Conferi aqui no processo administrativo e lhe digo que o

valor mensal orçado ficou na casa de trezentos reais implicando assim um valor global (anual)
de cerca de três mil e seiscentos reais.

09.168.566/0001-
00

25/11/2022
10:03:16

mas se meu valor esta em $39.786,00? não entendi

Pregoeiro 25/11/2022
10:04:40

Para ADRENALINA NET LTDA - Em outras palavras ou o Senhor(a) mantém a proposta/lance
desse valor global vencedor da licitação (R$ 3.490,00) ou solicita a sua desclassificação por ter

se equivocado e ofertado o valor mensal ou ao invés do global.
Pregoeiro 25/11/2022

10:05:36
Para ADRENALINA NET LTDA - Infelizmente o Sr(a) efetuou a proposta e o lance considerando

um valor mensal, segundo o que você está me relatando.
Pregoeiro 25/11/2022

10:06:15
Para ADRENALINA NET LTDA - Mas a regra do Edital é clara e objetiva (disputa por VALOR

GLOBAL) e vincula a sua proposta.
09.168.566/0001-

00
25/11/2022
10:06:59

so um minuto senhor pregoeiro vou consultar a parte técnica

Pregoeiro 25/11/2022
10:08:16

Para ADRENALINA NET LTDA - Ok. Volto em trinta minutos. Irei para outro Pregão.

09.168.566/0001-
00

25/11/2022
10:10:16

ok.

09.168.566/0001-
00

25/11/2022
10:19:18

senhor pregoeiro consultei a parte técnica infelizmente não tem como atender esse valor.
solicito a desclassificação da empresa.

Pregoeiro 25/11/2022
10:41:00

Para ADRENALINA NET LTDA - Grato pela resposta.

Pregoeiro 25/11/2022
10:41:34

Para GETICOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Bom dia Senhor(a) representante da
empresa GETICOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA!

38.299.789/0001-
04

25/11/2022
10:42:33

Bom dia, Senhor Pregoeiro.

Pregoeiro 25/11/2022
10:44:40

Para GETICOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - O Senhor(a) consegue ofertar o valor
global igual ao valor máximo aceitável de R$ 3.624,96? Lembrando que o valor global abrange:

1 (um) serviço de instalação, 1 (uma) mudança de endereço e o valor dos serviços para a
vigência de 12 (doze) meses.

Pregoeiro 25/11/2022
10:45:11

Para GETICOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Tudo conforme disposto nesse item do
Edital do PE 98/2022 do TRE/AL: "7.5.1. "O lance deverá ser ofertado pelo valor global dos

serviços ofertados, considerando 1 (um) serviço de instalação, 1 (uma) mudança de endereço
e o valor dos serviços para a vigência de 12 (doze) meses. "

38.299.789/0001-
04

25/11/2022
10:48:35

Senhor Pregoeiro, não é possível.

Pregoeiro 25/11/2022
10:51:23

Para GETICOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - Grato pela resposta!

Pregoeiro 25/11/2022
10:52:36

Tendo em vista que nenhum dos dois licitantes participantes do PE 98/2022 conseguiu ofertar
o Valor Máximo Aceitável de R$ 3.624,9600 o item único desta licitação restpu fracassado.

Pregoeiro 25/11/2022
10:53:08

Agradeço aos licitantes pela participação. Bom dia e bom final de semana.

Sistema 25/11/2022
10:55:16

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 25/11/2022
10:56:14

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/11/2022 às 11:27:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 23/11/2022
13:43:34

Alteração abertura
da sessão pública

23/11/2022
13:44:09

Previsão de abertura: 25/11/2022 09:00:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa:
CONSIDERANDO A PORTARIA DA PRESIDÊNCIA TRE/AL Nº 519/2022, ALTERANDO O HORÁRIO DO
EXPEDIENTE DESTE REGIONAL EM VIRTUDE DOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Abertura da sessão
pública

25/11/2022
09:00:01 Abertura da sessão pública

Alteração equipe 25/11/2022
09:02:05

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual: 00871703459-
SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA . Justificativa: Ajuste de distribuição.

Encerramento da
análise de propostas

25/11/2022
09:10:02 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

25/11/2022
09:32:18 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 25/11/2022
10:55:16 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

25/11/2022
10:56:14 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/11/2022 às 11:27:00.

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
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setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:35 horas do dia 28 de novembro de 2022, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   

Ata assinada do PE 98/2022 (1206156)         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 200

javascript:self.print()


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

DESPACHO

Maceió, 28 de novembro de 2022.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Fracasso do ITEM ÚNICO (internet banda larga no Fórum Eleitoral de
Arapiraca) do Pregão Eletrônico n.º 98/2022.

 

Prezado Secretário,

 

Cumpre-nos informar que o item 01 "internet banda larga no Fórum Eleitoral de
Arapiraca" do Pregão Eletrônico n.º 98/2022 foi "fracassado", tendo em vista que
nenhum dos dois licitantes participantes do PE 98/2022 conseguiu ofertar o Valor
Máximo Aceitável de R$ 3.624,9600, conforme Ata (1206156) e Termo de Adjudicação
(1206155).

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 28/11/2022, às 09:35, 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
1206157 e o código CRC F68EB520.

0009234-33.2022.6.02.8000 1206157v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de novembro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em face do Despacho PREG 1206157, peço-lhe

vênia para sugerir que seja colhida da Presidência a
homologação dos atos do Sr. Pregoeiro, que declarou
fracassado o Pregão Eletrônico nº 98/2022.

Peço vênia para, em paralelo, remeter os autos à
COINF e à AGC, para urgente pronunciamento quanto a
eventual comprometimento da prestação dos serviços
demandados, considerando o resultado do certame e
pronunciamento quanto à viabilidade de nova tentativa de
licitação ou imediata instrução de contratação em caráter
emergencial.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/11/2022, às 01:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1207731 e o código CRC E0100DD6.

0009234-33.2022.6.02.8000 1207731v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de novembro de 2022.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Esta unidade técnica, sob tal prisma, entende:
 

1. O serviço de conectividade é essencial e necessário ao
desenvolvimento das atividades na localidade;

2. Não vê óbice, sob o prisma estritamente técnico de TI,
para nova tentativa de licitação, salvo se do ponto de vista
Administrativo a contratação em caráter emergencial seja
a única estratégia de manutenção do serviço dado o que
posto no item 1 acima.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 30/11/2022, às 07:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1207747 e o código CRC C7CFFC08.

0009234-33.2022.6.02.8000 1207747v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de novembro de 2022.
Ao GSAD, 
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho 1207731,  acompanho o

disposto no Despacho 1207747 e entendo ser viável nova
tentativa de licitação, o que gerará, como é sabido, pagamento
do serviço por indenização até a concretização de nova
contratação. 

Continuando e extrapolando o questinado, levando
em consideração o valor global da contratação, questiono se
existiria a possibilidade de contratação direta de prestadora
de serviços, observando o compilado no artigo 24, II c/c
artigo 23, II, a, ambos da lei nº 8.6663/93, como também o
disposto no artigo 75,II da lei nº 14.133/21. Tal possibilidade
resolveria a questão de forma mais célere, evitando reiterados
pagamentos por indenização e expurgando a possibilidade de
novas tentativas de licitações fracassadas e até desertas. 

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 30/11/2022, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1208062 e o código CRC ABDF97ED.

0009234-33.2022.6.02.8000 1208062v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 30 de novembro de 2022.
Senhor Presidente, 
 
Cumpre-me levar ao conhecimento de Vossa

Excelência, informação prestada pelo Sr. Secretário de
Administração, por conduto do Despacho GSAD 1207731,
dando conta do fracasso do Pregão Eletrônico nº 98/2022
(1193242), que tinha como objeto a contratação dos serviços
de  acesso á internet banda larga para o Fórum Eleitoral de
Arapiraca.

O Sr. Secretário de Administração já encaminhou
os autos à COINF e à AGC, para urgente pronunciamento
quanto a eventual comprometimento da prestação dos
serviços demandados e quanto à viabilidade de nova tentativa
de licitação ou imediata instrução de contratação em caráter
emergencial.

Posta assim a questão, concluo os autos eletrônicos
à superior consideração de Vossa Excelência para a
necessária e competente deliberação, com a sugestão de que
seja efetivada a homologação dos atos praticados pelo
Pregoeiro, que declarou fracassado o Pregão nº 98/2022,
consoante  Despacho PREG  1206157.

 
 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/11/2022, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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1208130 e o código CRC 7C6D7464.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0009234-33.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Homologação. Atos do Pregoeiro. Fracasso. Pregão Eletrônico n° 98/2022

 

Decisão nº 5243 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento supra do Senhor
Secretário de Administração no Despacho GSAD 1207731, com fulcro
no Despacho PREG SEI 1206157, noticiando o fracasso do Pregão
Eletrônico n° 98/2022, que teve por objeto a contratação dos
serviços de acesso á internet banda larga para o Fórum Eleitoral de
Arapiraca, HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro, nos
termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000. 

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
adoção das providências administrativas que se revelem necessárias
ou recomendáveis à consecução do feito.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
30/11/2022, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1208514 e o código CRC 9EDA691E.

0009234-33.2022.6.02.8000 1208514v2
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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 00098/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

 
Às 14:28 horas do dia 01 de dezembro 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 0009234-33.2022,
Pregão nº 00098/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Acesso a Internet Via Cabo
Descrição Complementar: Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga. • Garantia de banda mínima de
50%; • Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload • Tempo de solução em no máximo 48 horas;
• Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: MEGA BITS/SEGUNDO
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.624,9600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado

no
julgamento

25/11/2022
10:55:16 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: Tendo em vista que nenhum dos dois
licitantes participantes do PE 98/2022 conseguiu ofertar o Valor Máximo Aceitável

de R$ 3.624,9600 o item único desta licitação restou fracassado.

Homologado 01/12/2022
14:28:26

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

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

DESPACHO

Maceió, 01 de dezembro de 2022.
Reporto-me ao Despacho COINF 1207747 e ao

Despacho AGC 1208062, para remeter os autos à SEIC, com
vista à urgente instrução da contratação direta, com
fundamento no disposto no art. 24, V, da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/12/2022, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1209297 e o código CRC 15ABAAE2.

0009234-33.2022.6.02.8000 1209297v1
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1 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
PROPOSTA DE PREÇO 

 

 Apresentamos nossa prosta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo descriminado(s), conforme 

solicitado 

A Empresa MACEIÓ NET LTDA, fantasia: MACEIÓ NET, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n° 34.228.043/0001-40, com sede na Rua Penedo C, 73 - Feitosa, Maceió/AL, CEP 57043-

393, representada através do sócio administrador o Sr. MANOEL HERMENEGIDIO CASSIANO DA SILVA, 

brasileiro, divorciado, portador do RG de nº 2007384730 DETRAN/AL, inscrito no CPF sob o nº 

059.868.004-78, vem apresentar a proposta para fornecimento do (s) item (ns) abaixo discriminados: 

 

1. Do objeto: Contratação de serviço de banda larga de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral 

de Arapiraca (FEA). 

2. Especificação do(s) Produto(s) Oferecido(s): 
 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO PERÍODO QUANT. VALOR 

ANUAL 

 

1 

 

 

1 

Contratação de serviço de banda 

larga de acesso à Internet para o 

Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA). 

 

 

Anual 

 

1 

 

R$ 4.200,00 

3. VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais)  
 

4. RESUMO DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

• Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga 

• Garantia de banda mínima de 50%; 

• Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload 

• Tempo de solução em no máximo 48 horas; 

• Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação local. 

• Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.  
 

Prazo de entrega: No máximo de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da autorização 

de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e equivalente, conforme 

contrato.    

        

            Maceio, 02 de dezembro de 2022 

 

 
 

 
_______________________________ 

MACEIÓ NET LTDA 
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SUPER CONNECT TELECOM LTDA 
 

RUA SÃO FRANCISCO, 312 – OLHO D’ÁGUA DAS FLORES/AL 

CNPJ: 15.392.907/0001-10 

                                                                   (82)3623-2170 

 

 

PROPOSTA DE PREÇO  

  

Ref.: REFERENTE A PROPOSTA DE PREÇO SOLICITADA PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS- AL.  

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços com o objeto contratar empresa para prestação de serviço de banda larga de acesso à Internet 
para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA), de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência anexo. 

Razão Social: SUPER CONNECT TELECOM LTDA  
CNPJ: 15.392.907/0001-10 
INSCRIÇÃO ESTDUAL: 242.64901-7 
Telefones: 82 9.9679-6033 /0800 710 0004 
Fax: 82 3623-2170 
E-mail: jonhnyssabino@gmail.com 
Endereço: Rua São Francisco, 312, centro, CEP: 57442-000, Olho d’ Água das Flores- AL 
Banco: Banco do Brasil. Agência: 1103-7.  C/C para pag.: 18452-7   
 
RESPONSAVEL PELA ASSINATURA  
 
NOME: AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO 
CPF: 032.024.584-50 
CARGO: SOCIO-PROPRIETÁRIO 
RG: 1630044 SSP/AL 
TEL.: 82 996796033 
EMAIL: jonhnyssabino@gmail.com 
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SUPER CONNECT TELECOM LTDA 
 

RUA SÃO FRANCISCO, 312 – OLHO D’ÁGUA DAS FLORES/AL 

CNPJ: 15.392.907/0001-10 

                                                                   (82)3623-2170 

 

LOTE 01: 
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS V. UNITARIO 

(VALOR POR LINK) 
V. P 12MESES 

(VALOR UNITARIO 
MULTIPLICADO POR 

12MESES) 

01 

- Enlace de acesso à Internet na modalidade banda larga 
- Garantia de banda mínima de 50%; 
- Velocidades mínimas: 100 Mbps de download e 30 Mbps de upload 
- Tempo de solução em no máximo 48 horas; 
- Abertura de chamados por meio de site e também de ligação 0800 ou ligação 
local. 

R$ 250,00 
(Duzentos e Cinquenta Reais) 

R$ 3.000,00 
(Três Mil Reais) 

 
Todas as despesas, inclusive fretes, impostos, etc, estão inclusos no preço. 

GARANTIA: A licitante DECLARA Além das demais especificações e garantias constantes no termo de referencia seus anexos, sem custos 
adicionais, excetuando-se casos fortuitos, de força maior, acidentes e mau uso da Administração. 

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA), conforme Ordem de Serviço. 

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos. 

GARANTIA DOS BENS: A contratada garanti no mínima de 12 (doze) meses para todos os equipamentos e os materiais e fornecer termo de 
garantia das peças utilizadas de acordo com especificações do fabricante. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

PRAZO DE PAGAMENTO: A licitante DECLARA que acatará o pagamento da Administração conforme definido na minuta contratual.  
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SUPER CONNECT TELECOM LTDA 
 

RUA SÃO FRANCISCO, 312 – OLHO D’ÁGUA DAS FLORES/AL 

CNPJ: 15.392.907/0001-10 

                                                                   (82)3623-2170 

 

 
Declaro: 

1. Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos 
previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação. 

2. Que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos. 
3. De que cumpre e aceita os termos do edital quanto a condições de pagamento, prazo de entrega, entre outros;  
4. Que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer 

outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de 
propostas e seus anexos.   

5. Que esta proposta foi elaborada de forma independente.   
6. Sob as penas da lei, nos termos do art. 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/02 que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital da 

licitação acima identificada. 
7. para fins do disposto no inciso II do art. 32 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterado pela Lei n. 9.648, de 27 de maio de 1998, que inexistem, até a 

presente data, fatos, impeditivos à sua habilitação no presente procedimento licitatório, obrigando-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de 
fato impeditivo da habilitação.   

Equipamentos: 

ROTEADORES: HUAWEI/ WS7001 
ONU: INTELBRAS/110B 
FIBRA ÓPTICA: CLIX/6FO 
RB: MIKROTIK ROUTERBOARD RB 750R2 HEX LITE 850MHZ 

Olho D’água das Flores-AL, 02 de dezembro de 2022.        

 

AFONSO LUIZ TENÓRIO FREITAS MELRO  
REPRESENTANTE LEGAL 

RG: 1630044 SSP/AL 
CPF: 032.024.584-50 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2022.
À COINF,
 
Encaminhamos, para análise do atendimento das

qualificações técnicas exigidas, as propostas de preço
presentes nos eventos 1209768 e 1209811.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 02/12/2022, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1209816 e o código CRC 3D279B95.

0009234-33.2022.6.02.8000 1209816v1

Despacho SEIC 1209816         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 214



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

DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2022.
À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Realizamos a verificação de conformidade das

propostas apresentadas nos docs. 1209768 e 1209811 e
entendemos que estão em conformidade com as caraterísticas
técnicas exigidas.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 05/12/2022, às 09:58, 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
1210247 e o código CRC 416C12F4.

0009234-33.2022.6.02.8000 1210247v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2022.
À COMAP
 
Trata-se de contratação de serviço de banda larga

de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca
(FEA), conforme especificações presentes em Termo de
Referência (1179691).

 
O Despacho PREG SEI 1206157 noticiou o fracasso

do Pregão Eletrônico n° 98/2022.
 
O valor atualmente estimado para contratação é de

de R$ 302,08 (trezentos e dois reais e oito centavos) e anual
de R$ 3.624,96 (três mil seiscentos e vinte e quatro reais e
noventa e seis centavos), conforme Despacho SEIC 1180629.

 
Os autos vieram para instrução, com vista à

urgente instrução da contratação direta, com fundamento no
disposto no art. 24, V, da Lei nº 8.666/93 , nos termos do
Despacho GSAD 1209297.

 
Esta unidade encaminhou solicitação a várias

empresas da área, inclusive àquelas que apresentaram
proposta no momento da cotação, tendo obtido resposta da
Empresa Maceió Net (1209768), com o valor anual de R$
4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e Super Connect
(1209811), com o valor anual de R$ 3.000,00 (três mil reais).

 
A unidade demandante atestou a conformidade  das

duas propostas, Despacho COINF 1210247.
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Foram juntadas as seguintes documentações da

Empresa Super Connect, a única empresa que apresentou
valor inferior àquele estimado, nestes autos: a) Consulta
SICAF 1210770; b) Certidão Negativa Estadual1211454 ; c)
Consulta Consolidada TCU - 1210771; d) Declaração de
Nepotismo - 1211477; e) CADIN -  1210772. Os documentos
pessoais do único sócio foram juntados no evento - 1211494.

 
Desta forma, atendendo ao despachado

anteriormente,  esta unidade finaliza pela possibilidade
de contratação direta da empresa SUPER CONNECT
TELECOM LTDA, CNPJ: 15.392.907/0001-10, pelo valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no artigo 24, V, da
Lei nº 8.666/93, caso se entenda que não é possível a
repetição do certame.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 06/12/2022, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1210722 e o código CRC DED366FD.

0009234-33.2022.6.02.8000 1210722v1
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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: 15.392.907/0001-10 DUNS®: 901295544
Razão Social: SUPER CONNECT TELECOM LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 18/01/2023
FGTS 12/12/2022
Trabalhista Validade: 28/01/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/08/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 28/08/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2023Validade:

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: 05/12/2022 14:00 de
CPF: 048.669.864-50      Nome: ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 05/12/2022 14:06:19 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: SUPER CONNECT TELECOM LTDA 
CNPJ: 15.392.907/0001-10 
 
 
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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 
 
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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 
 
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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04866986450Usuário:

05/12/2022 14:10:49Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente15392907
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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E-mail - 1210775

Data de Envio: 
  05/12/2022 14:45:54

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

Para:
    jonhnyssabino@gmail.com

Assunto: 
  Contratação TRE-AL - URGENTE

Mensagem: 
   Prezado,

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, pretende contratar " Enlace de acesso à Internet na
modalidade banda larga", para tanto, faz-se necessário o encaminhamento da Declaração de Inexistência
de Prática de Nepotismo, para tanto poderá ser utilizado o modelo abaixo, caso entenda conveniente.
 

Solicitamos o preenchimento e encaminhamento de versão assinada na maior brevidade possível.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

"NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Localidade, de de 2022.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)"

 

 

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
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Anexos:
    Declaracao_1210772_15392907_202212051410.pdf
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

SUPER CONNECT TELECOM LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 10:47:48 do dia 14/11/2022

Código de controle da certidão: D519-1372-6D6C-41CC

Certidão fornecida para o CNPJ: 15.392.907/0001-10

Válida até 13/01/2023

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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www.provedorsuperconnect.com.br 
 

 

SUPER CONNECT TELECOM LTDA 
RUA SÃO FRANCISCO, 312 – OLHO D’ÁGUA DAS FLORES/AL 

CNPJ: 15.392.907/0001-10 

(82)3623-2170 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA 
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 
 
 
 
  SUPERCONNECT TELECOM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
15.392.907/0001-10, situada na Rua São Francisco,312, Centro, Olho d’ Água Flores - AL, representada por seu 
sócio, Afonso Luiz Tenorio Freitas Melro, CPF nº 032.024.584-50 , carteira de identidade nº 1630044, expedida 
por SSP/AL, brasileiro, casado, com domicílio na Rua São Francisco, s/n, centro, Olho d’ Água das Flores - AL, 
DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação 
dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, 
companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou 
Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor 
investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 
 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a 
falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal 
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 
 
  Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir 
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e 
multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 
 
 
 
    Olho d’ Água das Flores - AL, 05 de dezembro de 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO 
REPRESENTANTE LEGAL 

RG: 1630044 SSP-AL 
CPF: 032.024.584-50 
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04866986450Usuário:

05/12/2022 14:11:18Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO Adimplente03202458450
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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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: AFONSO LUIZ TENORIO FREITAS MELRO 
 
CPF/CNPJ: 032.024.584-50 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 14:14:12 do dia 05/12/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: GKZK051222141412 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

AFONSO LUIS TENORIO FREITAS MELRO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 14:25:41 do dia 05/12/2022

Código de controle da certidão: 6CE6-08CA-A80C-41D3

Certidão fornecida para o CPF: 032.024.584-50

Válida até 03/02/2023

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1210722, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 06/12/2022, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1211531 e o código CRC 26A9F9F7.
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Reporto-me ao Despacho GSAD 1209297,

reiterando, com base no que exposto no Despacho
COINF 1207747 e no Despacho AGC 1208062, o
encaminhamento no sentido de que seja autorizada a
contratação direta, com fulcro no art. 24, V, da Lei nº
8.666/93, para a manutenção do serviço de banda larga para
os cartórios de Arapiraca.

Nesse sentido, tendo em conta o teor da instrução
da SEIC (doc. 1210722), sugiro, com a devida vênia, que seja
autorizada a contratação da SUPER CONNECT TELECOM
LTDA, CNPJ: 15.392.907/0001-10, pelo valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), com fulcro no artigo 24, V, da Lei nº 8.666/93,
por já não haver cobertura contratual para a execução dos
serviços (vide Despacho AGC 1208062), de natureza essencial
(vide Despacho COINF 1207747), não sendo assim
recomendável, em nosso entendimento, a repetição do
certame, dada a precariedade da atual situação da prestação
do serviço.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/12/2022, às 23:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1211936 e o código CRC D63AA50E.
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2022.
À Assessoria Jurídica,
 
Tendo em vista o Despacho da SAD (1211936),

seguem os autos para análise da regularidade da proposição
de contratação direta da SUPER CONNECT TELECOM
LTDA, CNPJ: 15.392.907/0001-10, pelo valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), com fulcro no artigo 24, V, da Lei nº 8.666/93,
por já não haver cobertura contratual para a execução dos
serviços (vide Despacho AGC 1208062), de natureza essencial
(conforme Despacho COINF 1207747). 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/12/2022, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1212305 e o código CRC FE309FE9.

0009234-33.2022.6.02.8000 1212305v1
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PROCESSO : 0009234-33.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1858 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Vieram os autos a esta Assessoria Jurídica, por
conta do Despacho GDG 1212305, para fins de
pronunciamento, quanto à possibilidade de contratação direta
de serviço de banda larga de acesso à Internet para o Fórum
Eleitoral de Arapiraca (FEA), conforme especificações
presentes em Termo de Referência (1179691)(art. 24, V, da
Lei nº 8.666/93), tendo em vista o fracasso da aquisição por
meio de pregão eletrônico.

 
O Pregão Eletrônico 98/2022 (1193242) foi

declarado fracassado pelo Pregoeiro, por meio do
Despacho 1206157, homologado pela Presidência no
evento 1208514.

 
Acerca da temática assim dispõe a lei 8666/1993:
 

"Art. 24. É dispensável a licitação:
V - quando não acudirem interessados à
licitação anterior e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a
Administração, mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas;"

 
Como visto, há respaldo legal para a contratação

direta em casos como o dos autos, desde que a licitação não
possa ser repetida sem prejuízo para a Administração e a
mesma justifique, formalmente no processo, essa
inviabilidade.

 
Em todo caso, deverão ser mantidas todas as

condições preestabelecidas nos certames anteriores.
 
Não é outra a orientação do Tribunal de Contas da

União sobre a temática:
 

"A licitação deserta deve ser repetida ou
justificada a inviabilidade de sua repetição
(TCU. Acórdão nº 6440/2011 - Primeira
Câmara)."
 
"O art. 24, inciso V, da Lei 8.666/1993
(licitação deserta) só pode ser utilizado como
fundamento para a contratação direta caso o
certame não possa, justificadamente, ser
repetido sem prejuízo para a Administração
(TCU. Acórdão nº 342/2011 - Primeira
Câmara)."
 
"A contratação direta por licitação deserta
deve demonstrar que a repetição do certame
poderá resultar em prejuízo à Administração,
em exposição de motivos constante no
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processo de contratação. (Acórdão nº
7049/2010 - Segunda Câmara)."
 
"Ausentes os requisitos que caracterizam a
licitação deserta e não demonstrado que a
repetição do certame traria prejuízos à
Administração, é considerada ilegal a
contratação direta (TCU. Acórdão nº
 2648/2007 - Plenário)."
 
"17789 - Contratação pública – Dispensa –
Licitação fracassada – Possibilidade –
Requisitos a serem observados – TCU
Acerca da possibilidade de contratação por
dispensa com fulcro no art. 24, inc. V, da Lei
n° 8.666/93, nos casos em que o certame
restar fracassado, o Plenário do TCU se
pronunciou no sentido de que “o fundamento
jurídico último, a ratio juris, do inciso V do art.
24 da Lei na 8.666/93 é obstar a ocorrência de
algum prejuízo à Administração por conta da
injustificada repetição de um procedimento
licitatório, autorizando-se a contratação direta
quando a licitação anteriormente realizada,
por razões alheias à ação do Poder Público,
não logra êxito”. O Relator ressaltou, contudo,
que alguns requisitos devem ser observados:
“Por evidente, essa alegada possibilidade de
ocorrência de prejuízo à Administração por
conta da repetição do certame, assim como a
presumível eliminação daquele prejuízo com a
imediata contratação direta, deverá ser
convincentemente demonstrada por parte do
órgão ou entidade desejoso de contratar (...).
Por igual, só é possível cogitar-se da dispensa
de licitação sob a guarida do aludido preceito
legal se o desinteresse por parte dos eventuais
licitantes não tiver sido determinado por
condições injustificadamente restritivas
inseridas pela Administração nas regras
regentes do certame”. E concluiu
que: “Portanto, consolidando o até aqui
exposto, entendo legítimo concluir que
em tese seria possível a invocação do
inciso V do art. 24 da Lei 8.666/93 para
respaldar a contratação direta também
nas hipóteses de licitação
fracassada”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão n°
533/2001, Plenário, Rel. Min. Adylson Motta, j.
em 08.08.2001.)
 

Registramos, ainda, o relatório do Acórdão TCU nº
4.748/2009 - 1ª Câmara:

 
[RELATÓRIO]
"4.4.3 Exame: Estabelece o art. 24, inciso V,
da Lei 8.666, de 1993, a possibilidade de
dispensa de licitação pública se satisfeitas
simultaneamente as seguintes condições: (a)
falta em certame anterior de proposta
reputada válida (interpretação extensiva dada
por este Tribunal à expressa hipótese de não-
comparecimento de interessados) e (b)
impossibilidade justificada de repetição do
certame sem que haja prejuízo para a
Administração, 'mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas'." 
 
 

Nesse  sentido, de interesse trazer à baila, também,
trechos de elucidativos estudos, publicados no site da Editora
Zênite, contratada pela Justiça Eleitoral para a prestação de
consultoria em licitações e contratos, litteris:
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“DOUTRINA - 533/208/JUN/2011
CONTRATAÇÕES MOTIVADAS POR
LICITAÇÕES DESERTAS E FRACASSADAS
por ALDEM JOHNSTON BARBOSA
ARAÚJO
(...)
“Essa hipótese de dispensa de licitação,
também cognominada de
‘licitação deserta ou fracassada’, como a
hipótese do inciso anterior, igualmente exige o
atendimento de requisitos sem os quais não
poderá ser legitimada a contratação direta.
São eles:
a) ocorrência de licitação anterior;
b) ausência de interessados;
c) risco de prejuízo caracterizado ou
demasiadamente aumentado pela demora
decorrente de processo licitatório;
d) evitabilidade do prejuízo mediante
contratação direta;
e) manutenção das condições ofertadas no ato
convocatório anterior.”
 

Logo, a instrução parece estar em conformidade
com as justificativas apresentadas pelo Sr. Secretário de
Administração no Despacho GSAD (1211936), em destaque:

 
"Reporto-me ao Despacho GSAD 1209297,
reiterando, com base no que exposto no
Despacho COINF 1207747 e no Despacho
AGC 1208062, o encaminhamento no sentido
de que seja autorizada a contratação direta,
com fulcro no art. 24, V, da Lei nº
8.666/93, para a manutenção do serviço de
banda larga para os cartórios de Arapiraca.
Nesse sentido, tendo em conta o teor da
instrução da SEIC (doc. 1210722), sugiro, com
a devida vênia, que seja autorizada a
contratação da SUPER CONNECT TELECOM
LTDA, CNPJ: 15.392.907/0001-10, pelo valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no
artigo 24, V, da Lei nº 8.666/93, por já não
haver cobertura contratual para a execução
dos serviços (vide Despacho AGC 1208062), de
natureza essencial (vide Despacho
COINF 1207747), não sendo assim
recomendável, em nosso entendimento, a
repetição do certame, dada a precariedade da
atual situação da prestação do serviço."

 
A Seção de Instrução de Contratações, por meio do

mencionado Despacho SEIC 0973965, após a pesquisa de
mercado informou que:

 
"Trata-se de contratação de serviço de banda
larga de acesso à Internet para o Fórum
Eleitoral de Arapiraca (FEA), conforme
especificações presentes em Termo de
Referência (1179691).
O Despacho PREG SEI 1206157 noticiou o
fracasso do Pregão Eletrônico n° 98/2022.
O valor atualmente estimado para contratação
é de de R$ 302,08 (trezentos e dois reais e oito
centavos) e anual de R$ 3.624,96 (três mil
seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e
seis centavos), conforme Despacho
SEIC 1180629.
Os autos vieram para instrução, com vista à
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urgente instrução da contratação direta, com
fundamento no disposto no art. 24, V, da Lei nº
8.666/93, nos termos do Despacho
GSAD 1209297.
Esta unidade encaminhou solicitação a várias
empresas da área, inclusive àquelas que
apresentaram proposta no momento da
cotação, tendo obtido resposta da Empresa
Maceió Net (1209768), com o valor anual de
R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e
Super Connect (1209811), com o valor anual
de R$ 3.000,00 (três mil reais).
A unidade demandante atestou a
conformidade  das duas propostas, Despacho
COINF 1210247.
Foram juntadas as seguintes documentações
da Empresa Super Connect, a única empresa
que apresentou valor inferior àquele estimado,
nestes autos: a) Consulta SICAF 1210770; b)
Certidão Negativa Estadual1211454 ; c)
Consulta Consolidada TCU - 1210771; d)
Declaração de Nepotismo - 1211477; e)
CADIN -  1210772. Os documentos pessoais do
único sócio foram juntados no evento -
 1211494.
Desta forma, atendendo ao despachado
anteriormente, esta unidade finaliza pela
possibilidade de contratação direta da
empresa SUPER CONNECT TELECOM
LTDA, CNPJ: 15.392.907/0001-10, pelo valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro
no artigo 24, V, da Lei nº 8.666/93, caso
se entenda que não é possível a repetição
do certame."
 

O valor da contratação, de R$ 3.000,00 (três mil
reais), conforme sugestão da SEIC, está dentro dos
parâmetros legais, não ultrapassando o limite estabelecido
como máximo para as contratações na modalidade de dispensa
de licitação.

 
Há reserva de crédito no montante

suficiente para cobrir a contratação pretendida (1181666),
havendo necessidade apenas de ajuste na mesma vez que a
reserva consta em valor maior que o necessário para a
contratação.

 
Constam dos autos as certidões negativas junto ao

FGTS, INSS, Receita Federal, de débitos trabalhistas (SICAF)
- 1210770, da Receita Estadual (1211454), Consulta ao CADIN
(1210772), bem como a Consulta Consolidada TCU (1210771),
todas sem quaisquer registros em desfavor da empresa.

 
A declaração de inexistência de prática de

nepotismo consta do evento SEI nº 1211477.
 
Assim, visualizamos a possibilidade de aplicação da

supracitada dispensa nos casos de licitações fracassadas
(exceto as destinadas a registro de preços), o que já foi objeto
de discussão no P.A nº 37.332/2012 (Parecer nº 346/2012 –
COCIN e pronunciamento da AJ-DG). Dessa forma,
entendemos ser possível a dispensa de licitação com fulcro
art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, desde que atendidos os
três requisitos:

 
a) caracterização da licitação como fracassada ou

deserta, conforme já constatado nos autos - 1209291;
b) justificativa dos prejuízos que os procedimentos

necessários à realização de novo certame causariam à
Administração - Despacho GSAD 1211936; e
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c) observância das condições impostas pelo edital
que regulamentou o certame (Edital do Pregão Eletrônico nº
98/2022 - 1193242).

 
Com relação ao terceiro requisito acima elencado,

deve-se esclarecer que, por uma questão de isonomia, deverão
ser mantidas no contrato celebrado por dispensa todas as
condições exigidas para fins de habilitação e de execução do
contrato.

 
Então, tanto os documentos exigidos no certame

anterior para fins de atendimento dos requisitos previstos do
art. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, quanto os aspectos
concernentes à descrição do objeto e suas
especificações mínimas, tais como quantidades,
estimativa de preços, prazos de entrega, multas e os
respectivos percentuais aplicáveis (Decisão TCU nº
035/96) deverão ser observados no contrato celebrado
por dispensa com base no art. 24, V, da Lei nº 8.666/93.

 
Tal imposição – manutenção de todas as condições

preestabelecidas – tem a finalidade de evitar que sejam feitas
exigências, quando da elaboração do instrumento
convocatório, que inviabilizem a licitação ou tornem o
certame deserto, com o intuito de possibilitar a contratação
direta com determinada empresa, evidenciando burla à
licitação e ao princípio da isonomia.

 
Resta claro, assim, que a expressão condições

preestabelecidas, contida na hipótese de dispensa prevista
no inc. V do art. 24 da Lei nº 8.666/93, alcança todas as
exigências do edital da licitação que resultou deserta, tanto as
relativas à habilitação, como as concernentes à execução do
objeto.

 
No que concerne á documentação as condições

preestabelecidas no edital que regulamentou a licitação,
constam dos autos os seguintes documentos:

 
- Edital do Pregão Eletrônico nº 98/2022 - 1193242;
- Ata do referido pregão fracassado (1206156) e

termo de adjudicação (1206155);
- Proposta da Empresa INSMART COMÉRCIO DE

EQUIPAMENTOS LTDA ( 1209811), com valor inferior ao
estimado pela Administração e divulgado no instrumento
convocatório;

- SICAF - 1210770;
- CADIN - 1210742;
- Consulta Consolidada TCU - 1210771;
- Declarações Nepotismo - CNJ - página 2 - 1211477

;e,
- Reserva de crédito no valor suficiente para cobrir

a despesa que ora se pretende - 1181666 - havendo
necessidade apenas de ajuste no valor de forma a colmatá-lo a
nova contratação.

 
Pelo exposto, diante da situação de dispensa

verificada, conforme art. 24, V da Lei nº 8.666/93, esta AJ-
DG opina pela possibilidade da contratação da
Empresa SUPER CONNECT TELECOM LTDA, CNPJ:
15.392.907/0001-10, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), para aquisição do serviço de banda larga de acesso à
Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA), conforme
especificações presentes em Termo de Referência (1179691),
tendo em vista o fracasso do pregão eletrônico, sendo também
certo que tal entendimento encontra amparo na mais
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abalizada doutrina e na jurisprudência do Tribunal de Contas
da União, desde que observadas todas as condições
impostas pelo edital que regrou a licitação fracassada.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 07/12/2022, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1212679 e o código CRC D873337F.

0009234-33.2022.6.02.8000 1212679v12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 07 de dezembro de 2022.
 

 

Senhor Presidente,
 
 
Cuidam os autos eletrônicos sobre procedimento de

pretensa contratação direta de serviço de banda larga de acesso à
Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA), conforme
especificações presentes em Termo de Referência (1179691)(art. 24,
V, da Lei nº 8.666/93), tendo em vista o fracasso da aquisição por
meio de pregão eletrônico.

Merece destaque a informação no Despacho GSAD
1211936, da lavra do Sr. Secretário de Administração, asseverando
"já não haver cobertura contratual para a execução dos serviços
(vide Despacho AGC 1208062), de natureza essencial (vide Despacho
COINF 1207747), não sendo assim recomendável, em nosso
entendimento, a repetição do certame, dada a precariedade da atual
situação da prestação do serviço.", razão por que solicita autorização
para contratação direta, com fulcro no artigo 24, V, da Lei nº
8.666/93.

Nesta senda, tendo em vista o Parecer AJ-DG nº
1858/2022 (1212679), da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral,
cuja ilação é pela legalidade do procedimento em tela, RECONHEÇO
a situação de dispensa verificada, com fulcro no art. 24, V, da Lei nº
8.666/93, ao tempo em que sugiro a autorização da contratação
direta da Empresa SUPER CONNECT TELECOM LTDA , CNPJ:
15.392.907/0001-10, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
para aquisição do serviço de banda larga de acesso à Internet para o
Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA), conforme especificações
presentes em Termo de Referência (1179691), tendo em vista o
fracasso do pregão eletrônico, sendo também certo que tal
entendimento encontra amparo na mais abalizada doutrina e
na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, desde que
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observadas todas as condições impostas pelo edital que
regrou a licitação fracassada.

Posto isso, faço os presentes autos conclusos ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente para análise e
competente deliberação, em atendimento ao disposto no art. 26 da
Lei nº 8.666/93.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/12/2022, às 09:53, 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
1212975 e o código CRC 5C76B120.

0009234-33.2022.6.02.8000 1212975v1
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PROCESSO : 0009234-33.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Empresa SUPER CONNECT TELECOM LTDA.

 

Decisão nº 5376 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 1858/2022 (1212679),
além de toda a instrução ora efetivada, cujo teor aponta para a
possibilidade da contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos
do Art. 26, caput, da Lei n.º 8.666/93, o reconhecimento
de inexigibilidade de licitação, nos moldes da Conclusão do
Senhor Diretor-Geral no evento SEI nº (1212975),
e AUTORIZO, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993,
a contratação da Empresa SUPER CONNECT TELECOM LTDA ,
inscrita no CNPJ sob o n.º 41.183.930/0001-05, conforme
determinado pela Secretaria de Administração, por meio do
Despacho GSAD 1211936, no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), para aquisição do serviço de banda larga de acesso à Internet
para o Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA), conforme especificações
presentes em Termo de Referência (1179691), tendo em vista o
fracasso do pregão eletrônico.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos Termos da Minuta constante no evento SEI
(1188277), e demais medidas cabíveis.

 
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
13/12/2022, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1213874 e o código CRC 9C8BEA35.

0009234-33.2022.6.02.8000 1213874v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2022.
À SEIC e à SLC, para publicidade.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.
À AGC, para acompanhamento e verificação quanto

à necessidade de inscrição de saldos em restos a pagar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/12/2022, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1217826 e o código CRC 599EACBE.
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 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: 15/12/2022 19:32:15
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 9291476
   Data prevista de publicação: 16/12/2022
   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

20169499 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO -SUPER
CONNECT TELECOM LTDA.rtf

61ff1e5232a22403
2a6d90532c822791 4,00 R$

155,68

TOTAL DO OFICIO 4,32 R$
155,68

Comprovante envio extrato inexigibilidade publicação DOU (1217995)         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 243



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

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2022.
Ao GSAD,
 
Senhor Secretário,
 
Informo que solicitei através do

despacho 1215787 a inscrição de valores em RPNP referentes
à empresa VELOO NET EIRELI (por indenização). 

Em relação à empresa a ser contratada nos termos
da Decisão 5376 (1213874), somente será possível esse
procedimento após o início das atividades e dos efeitos
financeiros, os quais deverão ser informados à gestão
designada.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 15/12/2022, às 19:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1217997 e o código CRC CB9A5C85.

0009234-33.2022.6.02.8000 1217997v1
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 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: 16/12/2022 15:18:45
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 9293382
   Data prevista de publicação: 19/12/2022
   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

20172029 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO -SUPER
CONNECT TELECOM LTDA.rtf

1c0ca11ae017196e
4c69acf9baa99641 4,00 R$ 155,68

20172030 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 92-2022 -
GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA.rtf

7c370f9b6b870488
502ec20b2ae6776e 5,00 R$ 194,60

20172031 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 18-A-2022 -VTA
Machado de Arruda LTDA a EPP, -9665-67.2022..rtf

3e12eaf01d19c1ed
db593a07550afaf6 4,00 R$ 155,68

20172052
Extrato Ata de Registro de PreAos n. 18-B-2022 -
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME a EPP,
-9665-67.2022..rtf

941595e4acd15292
e31e1d178028c302 5,00 R$ 194,60

20172053 Extrato do Contrato nA 59-2022 UFAL).rtf 52bc7785e2fa4a11
3543807dede8a0ee 4,00 R$ 155,68

20172054

Extrato do Contrato nA 60-2022 - (ASSOCIAAAO
ADAPO DA COMUNIDADE MUQUAM DE
REMANESCENTES QUILOMBOLAS DE UNIAO DOS
PALMARES-AL).rtf

6a2a57fefe95201d
66f76175a77cc51d 5,00 R$ 194,60

20172055
Extrato do Contrato nA 61-2022 - (ASSOCIAAAO DOS
REMANESCENTES DO QUILOMBO DO SATIO
MUQUAM).rtf

8d4b09d23657674a
87b1125d45c4bda0 4,00 R$ 155,68

TOTAL DO OFICIO 31,40 R$
1.206,52

Comprovante envio extrato inexigibilidade publicação DOU (1219177)         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 245



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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AUDITORIA DA 8ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo ao Contrato nr 9912403886, celebrado entre a Auditoria da 8a
Circunscrição Judiciária Militar e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Objeto:
Prestação de serviços e venda de produtos postais. Valor estimado: R$12.000,00 (doze mil
reais). Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 02.061.0566.4225.0001 - JUPROC -
Elemento de Despesa 3.3.90.39. Vigência: 12 (doze) meses a partir de 4/12/2022.
Fundamento Legal: Art. 57, II, Lei nº 8.666/93. Assinam: Dr. JOSÉ MAURÍCIO PINHEIRO DE
OLIVEIRA, Juiz Federal da Justiça Militar, pela Contratante, e os Srs. HELEN APARECIDA DE
OLIVEIRA CARDOSO e GUSTAVO PEREIRA FERREIRA, pela Contratada.

S EC R E T A R I A
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Processo SEI nº 015881/22-00.190. Pregão Eletrônico nº 57/2022. Ata de Registro
de Preços nº 40/2022. OBJETO: Eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo
split system inverter. ÓRGÃO GERENCIADOR: Superior Tribunal Militar. CNPJ:
00.497.560/0001-01. FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA. CNPJ:
36.521.392/0001-81. Programa de Trabalho: 02.061.0033.4225.0001 0003 - REFOR. VALOR
UNITÁRIO REGISTRADO: Item 5, R$ 2.737,60; item 6, R$ 2.737,60. VIGÊNCIA: 16/12/2022 a
15/12/2023. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006,
Decretos nº 10.024/2019, nº 8.538/2015 e nº 7.892/2013, e alterações posteriores, e,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 16/12/2022. ASSINAM: José
Carlos Nader Motta, Diretor-Geral, pelo Órgão Gerenciador, e Gustavo Oliveira, Sócio, pelo
Fornecedor Beneficiário.
A descrição detalhada dos itens encontra-se disponível no endereço eletrônico
http://www.stm.jus.br/licitacoes/atas-registro-preços.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2022

Processo: 0013621-23.2021. Dispensa 24/2022. Ata de Registro de Preços 24/2022.
Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. CNPJ 03.658.507/0001-25.
Contratado: AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. CNPJ 22.233.581/0001-44. Objeto:
Fornecimento, desinstalação, instalação e configuração de licenciamento de solução de
antivírus, com garantia e atualização de versões, bem como serviços de suporte
especializado e treinamento, para as estações de trabalho e equipamentos servidores do
Contratante. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/1993. Valor: R$ 2.009.165,60. Vigência:
15/12/2022 a 19/04/2028. Data de assinatura: 14/12/2022. Assinam o instrumento: Pelo
Contratante, o Senhor CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA, Diretor-Geral da Secretaria do
TRF 1ª Região e pelo Contratado, o Senhor ANTONIO CESAR FELIX DE SOUSA, Sócio.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021

Número do Contrato: 53/2021. Processo: 0024185-95.2020. PREGÃO ELETRÔNICO 28/2021.
Ata de Registro de Preços 15/2021. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª
REGIÃO. CNPJ 03.658.507/0001-25. Contratado: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA. CNPJ
07.275.920/0001-61. Objeto: Transferir a execução do objeto do Contrato à empresa
Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda., em virtude da incorporação da Lenovo Global Tecnologia
Brasil - Comercial e Distribuição Ltda. a partir de 1º/11/2022. Fundamento Legal: Lei n.
8.666/1993. Vigência: 14/12/2022 a 17/05/2027. Data de assinatura: 14/12/2022. Assinam
o instrumento: Pelo Contratante, o Senhor CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA, Diretor-
Geral da Secretaria do TRF 1ª Região e pelo Contratado, os Senhores CLAUDIO ST O P AT T O
DA CRUZ ALVES e CARLOS EDUARDO DINIZ, Procuradores.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022

Número do Contrato: 39/2022. Processo: 0024185-95.2020. Pregão Eletrônico 28/2021. Ata
de Registro de Preços 15/2021. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.
CNPJ 03.658.507/0001-25. Contratado: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA. CNPJ
07.275.920/0001-61. Objeto: Transferir a execução do objeto do Contrato à empresa
Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda., em virtude da incorporação da Lenovo Global Tecnologia
Brasil - Comercial e Distribuição Ltda. a partir de 1º/11/2022. Fundamento Legal: Lei n.
8.666/1993. Vigência: 14/12/2022 a 30/01/2028. Data de assinatura: 14/12/2022. Assinam
o instrumento: Pelo Contratante, o Senhor CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA, Diretor-
Geral da Secretaria do TRF 1ª Região e pelo Contratado, os Senhores CLAUDIO ST O P AT T O
DA CRUZ ALVES e CARLOS EDUARDO DINIZ, Procuradores.

EXTRATO DE RESCISÃO

Espécie: Ato Declaratório de Extinção 9/2022 de Rescisão do Contrato n. 0036/2020.
Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO - TRF 1ª REGIÃO, CNPJ
03.658.507/0001-25. Contratado: VIPPIM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ
11.349.160/0001-67. Objeto: declara extinto o Contrato n. 0036/2020, em caráter
irrevogável, sem quaisquer ônus para o TRF 1ª Região, decorrente da assinatura de novo
contrato para o mesmo objeto. Fundamento Legal: artigo 79, § 1º, da Lei 8.666/1993, o
subitem 1.1.2 da Cláusula 1ª - Do Objeto do Terceiro Termo Aditivo, a notificação prévia
realizada pela Administração e o disposto nos autos do Processo Administrativo Eletrônico
n. 0023968-52.2020.4.01.8000- TRF. Assinatura: 14/12/2022. Data da Rescisão: 01/12/2022.
Assina o instrumento, o Senhor CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA, Diretor-Geral da
Secretaria do TRF 1ª Região.

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2022

Processo: 0022505-07.2022. Dispensa 34/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1ª REGIÃO. CNPJ 03.658.507/0001-25. Contratado: RBT EVENTOS LTDA-ME. CNPJ
07.179.587/0001-97. Objeto: Prestação de serviços de recepcionistas com conhecimento
em cerimonial público para as sessões solenes do Contratante, por demanda. Fundamento
Legal: Lei n. 8.666/1993. Valor: R$ 14.995,20. Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023. Data de
assinatura: 15/12/2022. Assinam o instrumento: Pelo Contratante, o Senhor AGAMENOM
DOS SANTOS TORRES, Diretor da Secretaria de Gestão Administrativa do TRF 1ª Região e
pelo Contratado, a Senhora RIVAS ADRIANA BARBOSA MOURA VALADARES, Sócia.

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022 - UASG 90027

Nº Processo: 0022604-74.2022. Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de posto de trabalho, com mensuração de resultado, para prestação dos serviços
técnicos especializados de apoio à gestão de Tecnologia da Informação - TI, incluindo gerência
de projetos e apoio às contratações, de acordo com quantidades e condições previstas do
Edital e seus Anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/12/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/90027-5-00050-2022. Entrega das Propostas: a partir de
19/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/12/2022 às
14h00 no site www.gov.br/compras.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIASGnet - 15/12/2022) 90027-00001-2022NE800014

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 102/2022

Processo nº TRF2-EOF-2022/0177. Objeto: Contratação de empresa
especializada para executar a recuperação estrutural dos blocos de protensão da cortina de
contenção e da parede estrutural localizados nos fundos dos edifícios do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, situado na Rua Acre nº 80. O Senhor Pregoeiro decidiu DECLARAR
VENCEDORA do pregão em epígrafe a empresa EDRO ENGENHARIA LTDA.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 16/12/2022)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 129/2022

Processo nº TRF2-EOF-2022/0205. Objeto: Contratação de empresa
especializada para fornecimento médio mensal estimado de 1000 (um mil) garrafões de
20 (vinte) litros de água mineral, com obrigatoriedade de realização de análises de
água mensais, compondo o preço final do produto, e para fornecimento de 200 galões
de 20 litros vazios, uma vez no ano, para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
O Senhor Pregoeiro decidiu DECLARAR VENCEDORA do pregão em epígrafe a empresa
SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 16/12/2022)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2022 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2022/299. Objeto: Contratação de empresa especializada para
execução dos serviços de isolamento acústico das 16 janelas do cinema e do teatro e da
porta metálica dos fundos do teatro do Centro Cultural Justiça Federal, situado na Av. Rio
Branco nº 241 - Cinelândia - Rio de Janeiro.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/12/2022
das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, Nº 80, Sala 1004, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00180-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 19/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/12/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 15/12/2022) 90028-00001-2022NE000298

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0048355-09.2022.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 04.018.10.2022, firmado em
16/12/2022; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ nº
59.949.362/0001-76; Contratada: S3CURITY TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA,
CNPJ nº 13.738.040/0001-87; Objeto: Prestação de serviços de monitoramento de
ambiente tecnológico, prevenção de ameaças cibernéticas e resposta à incidentes de
segurança da informação através da implantação de NOC - Network Operations Center e
SOC - Security Operations Center, na Justiça Federal da 3ª Região - JF3R, Grupo 2, item 5;
Vigência: 43 meses, a partir de sua assinatura; Valor Total Estimado: R$ 3.354.000,00;
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico n° 044/2022-RP; Fundamento Legal: Leis nºs
8.666/93, 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Decretos nºs 10.024/19, 7.746/12,
8.538/15 e 7.892/13, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor; Signatários: pelo Contratante, Dra. Marisa Ferreira dos Santos,
Desembargadora Federal Presidente, e pela Contratada, Sr. Elessandro da Silva Moreira,
Diretor Executivo.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022 - UASG 90013

Nº Processo: 0020034-28.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada
em engenharia para fornecimento e instalação do Plano de Prevenção e Combate à
Incêndio - PPCI, no edifício da Sede Subseção Judiciária de Sete Lagoas - MG, conforme
edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/12/2022 das 08h00 às 11h59 e das 12h00 às
17h59. Endereço: Av. Alvares Cabral, Nr. 1805, Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG ou
https://www.gov.br/compras/edital/90013-5-00036-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 19/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/12/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Incluindo: Fornecimento e
Instalação do Plano de Proteção Contra Incêndio e Pânico - PPCI;Realização de análise, por
meio de testes de todo o sistema existente de combate a incêndio (hidrantes, mangueiras,
sistema de bombeamento, reservatório de água, alarme, iluminação de emergência,
materiais elétricos, etc.) na edificação; Adequação da instalação elétrica existente aparente
e em canaletas..

GENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA
Pregoeiro

(SIASGnet - 16/12/2022) 90013-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 59/2022; PA SEI nº 0000242-83.2022.6.02.8000; Fund. Legal: artigos 538 e
seguintes do Código Civil Brasileiro, do Decreto nº 9.373 de 11.05.2018 e, do art. 17 da Lei
nº 8.666, de 21.06.93. Partes: a União, através do TRE/AL, CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(DOADOR) e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL, CNPJ nº 24.464.109/0001-48,
(DONATÁRIA); Objeto: a doação de bens móveis permanentes (veículos), pertencentes ao
DOADOR, que foram classificados pela Comissão de Desfazimento de Bens Móveis, nos
autos do processo SEI nº 0000242-83.2022.6.02.8000 como antieconômicos, devidamente
relacionados no Anexo I do contrato; Valor da avaliação dos bens: R$ 126.100,00 (cento e
vinte e seis mil e cem reais); Assinatura: 15/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 60/2022; PA SEI nº 0012415-42.2022.6.02.8000; Fund. Legal: artigos 538 e
seguintes do Código Civil Brasileiro, do Decreto nº 9.373 de 11.05.2018 e, do art. 17 da Lei
nº 8.666, de 21.06.93. Partes: a União, através do TRE/AL, CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(DOADOR) e a ASSOCIAÇÃO ÁDAPO DA COMUNIDADE MUQUÉM DE REMANESCENTES
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QUILOMBOLAS DE UNIÃO DOS PALMARES/AL, CNPJ nº 14.132.654/0001-83, (DONATÁRIA);
Objeto: a doação de bens móveis permanentes ((equipamentos de Tecnologia da
Informação), pertencentes ao DOADOR, que foram classificados pela Comissão de
Desfazimento de Bens Móveis, nos autos do processo SEI nº 0012415-42.2022.6.02.8000
como ociosos ou antieconômicos, devidamente relacionados no Anexo I do contrato; Valor
da avaliação dos bens: R$ 364,10 (trezentos e sessenta e quatro reais e dez centavos);
Vigência: 30 (trinta) dias a partir da data de sua assinatura (14/12/2022).

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 61/2022; PA SEI nº 0012418-94.2022.6.02.8000; Fund. Legal: artigos 538 e
seguintes do Código Civil Brasileiro, do Decreto nº 9.373 de 11.05.2018 e, do art. 17 da Lei
nº 8.666, de 21.06.93. Partes: a União, através do TRE/AL, CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(DOADOR) e a ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DO QUILOMBO DO SÍTIO MUQUÉM,
CNPJ nº24.178.402/0001-49, (DONATÁRIA); Objeto: a doação de bens móveis permanentes
(equipamentos de Tecnologia da Informação), pertencentes ao DOADOR, que foram
classificados pela Comissão de Desfazimento de Bens Móveis, nos autos do processo SEI nº
0012418-94.2022.6.02.8000 como ociosos ou antieconômicos, devidamente relacionados
no Anexo I do contrato; Valor da avaliação dos bens: R$ 658,60 (seiscentos e cinquenta e
oito reais e sessenta centavos); Vigência: 30 (trinta) dias a partir da data de sua assinatura
(14/12/2022).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0009234-33.2022.6.02.8000; Objeto: contratação direta, por inexigibilidade de
licitação, da Empresa SUPER CONNECT TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
41.183.930/0001-05, para aquisição do serviço de banda larga de acesso à Internet para o
Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA), conforme especificações presentes em Termo de
Referência, tendo em vista o fracasso do pregão eletrônico; Fund. Legal: artigo 25, caput,
da Lei nº 8.666/93 e art. 191 da Lei nº 14.133/ 2021 (nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos); valor total R$ 3.000,00 (três mil reais); Autorizada pelo Des. OTÁVIO LEÃO
PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, em 13/12/2022.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 18-B/2022; Proc. SEI nº 0009665-67.2022.6.02.8000; PE nº 91/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 15/12/2022; Objeto: Registro de Preços de material de limpeza e produtos de
higienização, conforme Termo de Referência. Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
91/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME, CNPJ nº 10.849.617/0001-
30, Item 02, VELUDO, pacote, 3.000, R$ 4,78, R$ 14. 340,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 18-A/2022; Proc. SEI nº 0009665-67.2022.6.02.8000; PE nº 91/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 15/12/2022; Objeto: Registro de Preços de material de limpeza e produtos de
higienização, conforme Termo de Referência. Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
91/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); VTA Machado de Arruda LTDA - EPP, CNPJ nº 16.667.433/0001-35,
Item 01, NOBRE, rolo, 100, R$ 119,00, R$ 11. 900,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2022

Processo Administrativo SEI nº 0004700-46.2022.6.02.8000; O Presidente do
TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em 14/12/2022, o resultado
do Pregão Eletrônico nº 92/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para
prestação de serviços de gestão de abastecimento da frota do TRE-AL, conforme Termo de
Referência, tendo como licitante vencedora a empresa GOLDI SERVIÇOS E ADMIN I S T R AÇ ÃO
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 20.217.208/0001-74, pelo melhor lance no valor total de
R$ 487.709,60 (quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e nove reais e sessenta
centavos), e autorizou a contratação, 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, 16 de dezembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0009234-33.2022.6.02.8000; Objeto: contratação direta, por inexigibilidade de
licitação, da Empresa SUPER CONNECT TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
41.183.930/0001-05, para aquisição do serviço de banda larga de acesso à Internet para o
Fórum Eleitoral de Arapiraca (FEA), conforme especificações presentes em Termo de
Referência, tendo em vista o fracasso do pregão eletrônico; Fund. Legal: artigo 25, caput,
da Lei nº 8.666/93 e art. 191 da Lei nº 14.133/ 2021 (nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos); valor total R$ 3.000,00 (três mil reais); Autorizada pelo Des. OTÁVIO LEÃO
PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, em 13/12/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo PAD: 14093/2022. Objeto: Dispensa de licitação para aquisição de
4(quatro) unidades de totem, tipo coluna, aos quais serão acoplados monitores "touch
screen 22" conforme especificações previstas no Termo de Referência, no valor total
de R$13.552,00 (treze mil e quinhentos e cinquenta e dois reais). Contratante: Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas. Contratada: FAUSTO C DE QUEIROZ PIERRE, inscrita no
CNPJ sob o número nº 04.573.834/000147, com fundamento no art. 75, inciso II e art.
92 da Lei nº 14.133/2021, no menor valor cotado. Data da Autorização: 14/12/2022,
pela Diretora-Geral, Melissa Lavareda Ramos Nogueira. Data da Ratificação:
16/12/2022, pelo Presidente, Des. Jorge Manoel Lopes Lins.

Manaus, 16 de dezembro de 2022.
MELISSA LAVAREDA RAMOS NOGUEIRA

DIRETORA-GERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 52/2019, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Sra. Sione Batista dos Santos. OBJETO: Prorrogação de vigência.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO SEI Nº 0056103-
46.2017.6.05.8000. ASSINATURA: 06/12/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA e a Sra. Sione Batista dos Santos, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.º 006/2022, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa EXSEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Alteração
Quantitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "b" e § 1º, da Lei nº 8.666/93. Processo SEI
nº 0052086-93.2019.6.05.8000. ASSINATURA: 15/12/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e a Sra. Cristiane Mesquita de Souza, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 072/2019, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME. OBJETO:
Prorrogação de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO
SEI Nº 0052090-33.2019.6.05.8000. ASSINATURA: 16/12/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Alessandro de Siqueira Santos, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2022 - UASG 70007

Nº Processo: 2022.0.000020266. Objeto: Contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 04
(quatro) equipamentos do tipo Climatizadores de Precisão - CP do Data center, incluindo o
fornecimento de todos os insumos, materiais, peças, componentes e acessórios, localizados
na Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, situado no município de Fortaleza no
Estado do Ceará, de acordo com as especificações do edital seus anexos e subanexos..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/12/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Dr. Pontes Neto, 800, Luciano Cavalcante - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00096-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 19/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/01/2023
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 16/12/2022) 70007-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 41/2022, firmado em 15/12/2022, com a empresa SYSTEM MANAGER
TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. (CNPJ: 10.858.890/0001-20); Objeto: contratação de
soluções de Gestão de Ativos e Patches; Processo: 0005994-86.2022.6.07.8100; Vigência:
vigorará entre as partes desde a data de sua assinatura, até o decurso do prazo de garantia
e suporte estabelecido na cláusula XIII deste contrato; Valor total: R$ 198.490,00;
Signatários: Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Presidente do TRE/DF, e
Senhor LEANDRO JACINTO DA SILVA.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Termo de Credenciamento nº 115/2022. Processo SEI nº 0012925-08.2022.6.07.8100.
Credenciada: HOBRASIL HOSPITAIS OFTALMOLÓGICOS DO BRASIL LTDA - HOB BRASÍLIA
(CNPJ: 00.649.756/0001-66). Objeto: Pelo presente Termo a CREDENCIADA compromete-se
a prestar, aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais (TRE-
SAÚDE) do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), no âmbito do Distrito
Federal, os serviços de assistência e atendimento médico e/ou hospitalar e demais
especialidades da área de saúde, em conformidade com a proposta apresentada e com as
regras estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 01/2022 e seus anexos; Vigência:
Prazo indeterminado. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93, artigo 25, caput, e demais
artigos aplicáveis, além da Resolução TRE-DF nº 7853, de 13 de agosto de 2020, e
alterações posteriores. Data e assinaturas: Brasília, 14/12/2022. Senhor EDUARDO DE
CASTRO RODRIGUES, Diretor-Geral do TRE-DF, Senhor RAUL FERNANDES MARINHEIRO
NETO e Senhora THAYS MARQUES BARBOSA.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Termo de Credenciamento nº 65/2022. Processo SEI nº 0008762-82.2022.6.07.8100.
Credenciada: INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DE TAGUATINGA LTDA - HOB BRASÍLIA (CNPJ:
06.292.778/0001-06). Objeto: Pelo presente Termo a CREDENCIADA compromete-se a
prestar, aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais (TRE-
SAÚDE) do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), no âmbito do Distrito
Federal, os serviços de assistência e atendimento médico e/ou hospitalar e demais
especialidades da área de saúde, em conformidade com a proposta apresentada e com as
regras estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 01/2022 e seus anexos; Vigência:
Prazo indeterminado. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93, artigo 25, caput, e demais
artigos aplicáveis, além da Resolução TRE-DF nº 7853, de 13 de agosto de 2020, e
alterações posteriores. Data e assinaturas: Brasília, 15/12/2022. Senhor EDUARDO DE
CASTRO RODRIGUES, Diretor-Geral do TRE-DF, Senhor MICHEL CASTRO SANTANA e Senhor
ANTÔNIO ALVES BENJAMIM NETO.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Termo de Credenciamento nº 112/2022. Processo SEI nº 0008553-16.2022.6.07.8100.
Credenciada: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A CNPJ: 72.576.143/0001-57). Objeto:
Pelo presente Termo a CREDENCIADA compromete-se a prestar, aos beneficiários do
Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais (TRE-SAÚDE) do Tribunal Regional
Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), no âmbito do Distrito Federal, os serviços de
assistência e atendimento médico e/ou hospitalar e demais especialidades da área de
saúde, em conformidade com a proposta apresentada e com as regras estabelecidas no
Edital de Credenciamento nº 01/2022 e seus anexos; Vigência: Prazo indeterminado.
Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93, artigo 25, caput, e demais artigos aplicáveis, além
da Resolução TRE-DF nº 7853, de 13 de agosto de 2020, e alterações posteriores. Data
e assinaturas: Brasília, 15/12/2022. Senhor EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES, Diretor-
Geral do TRE-DF, Senhor MICHEL CASTRO SANTANA e Senhor ANTÔNIO ALVES
BENJAMIM NETO.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de dezembro de 2022.
À SEIC,
Após publicação DOU do extrato de inexigibilidade

licitação, para eventual atualização no Portal da
Transparência.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 19/12/2022, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1220217 e o código CRC C62D81E2.

0009234-33.2022.6.02.8000 1220217v1
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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 janeiro de 2023.
Ao Gabinete da Presidência
 
Peço vênia para devolver os autos a esse Gabinete,

no sentido de retificar a fundamentação de que trata a
Decisão 5376 (doc. 1213874), considerando os termos da
Conclusão GDG 1212975 e do Parecer 1858 (doc. 1212679).

Em paralelo, remeto os autos à SLC, para
providências quanto à consolidação da minuta contratual, nos
termos do anexo ao Edital do PE 98/2022 (doc. 1209291), que
ensejou a presente proposiçãod e contratação direta, com
base no art. 24, V, da Lei 8.666/93.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/01/2023, 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
1228448 e o código CRC 68B1A63F.
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PROCESSO : 0009234-33.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Retificação Decisão. Erro material. Contratação Direta.

 

Decisão nº 68 / 2023 - TRE-AL/PRE/GPRES

Em atendimento ao Despacho GSAD (1228448), chamo o
feito à ordem e retifico a ocorrência de erro material na Decisão
5376 (1213874), tornando sem efeito a fundamentação da
contratação em tela, onde se lê "com fulcro no artigo 25, caput, da
Lei nº 8.666/1993",  leia-se "com fulcro no artigo 24, V, da Lei nº
8.666/93".

Superado o erro material, retorne-se o presente
procedimento à Secretaria de Administração e à Seção de Licitações
e Contratos para medidas de sua alçada.

 
HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA

Juiz Auxiliar da Presidência 
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE GOMES DE BARROS
TEIXEIRA, Juiz Auxiliar da Presidência, em 12/01/2023, às 15:15, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1228453 e o código CRC FBF50243.

0009234-33.2022.6.02.8000 1228453v2
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                              PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

                              CONTRATO Nº XX/2023 
             PROCESSO Nº: 0009234-33.2022.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE ACESSO À 
INTERNET, CELEBRADO ENTRE O TRE-AL E A 
EMPRESA SUPER CONNECT TELECOM LTDA. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade 
nº 377 – Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a 
empresa SUPER CONNECT TELECOM LTDA, CNPJ nº: 15.392.907/0001-10, situada na rua São 
Francisco, nº 312, Centro, Olho D’Água das Flores, Alagoas, CEP 57442-000, Fone: (82) 99679-
6033, e-mail: jonhnyssabino@gmail.com, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste 
ato representada por Afonso Luiz Tenório Freitas Melro, portador do RG nº 1630044 SSP/AL, CPF 
nº 032.024.584-50, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fulcro no art. 24, inciso V da Lei nº 
8.666/93,  na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no 
Edital do Pregão Eletrônico nº 98/2022, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, em consonância com o que faculta o 
art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e Decreto nº 
10.024/2019.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público 
e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/90, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a 
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no 
site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações gerais, Norma de Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de internet através de banda larga no Fórum Eleitoral de 
Arapiraca – AL (FEA), conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão Eletrônico 
nº 98/2022 e seus anexos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  

 
O presente contrato tem o valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais), estando neste 

valor incluso o material necessário à execução dos serviços contratados. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – O valor mensal dos serviços é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 98/2022. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento mensal será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento também estará condicionado a: 

a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emis-
são (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de 
Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regulari-
dade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expe-
dida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Traba-
lhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para 
com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e                                                                                               

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

PARÁGRAFO QUARTO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhi-
mentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

PARÁGRAFO QUINTO - 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. 

PARÁGRAFO SEXTO - 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; 
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VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, momento 
no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado 
pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês anterior ao 
reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula: 

 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da 
proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 

PARÁGRAFO OITAVO - A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida no 
período do reajuste proposto. 

PARÁGRAFO NONO - 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. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO  

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

  
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 

lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício de 2022, relativos ao 
PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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A CONTRATADA se obriga a: 
 

a) Fornecer o(s) serviço(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; 

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 das atividades; 

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, caso 
necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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 dos serviços; 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O CONTRATANTE se obriga a: 

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

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

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

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

CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor (es) e Fiscal(is), é reservado o 
direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a 
mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 
designados, podendo para isso: 

 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 
 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do escopo contratado; 
 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 
 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das 
demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA 

 
O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, por 
até 60 (sessenta) meses.  

 
CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES  

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

 
b. Multa de: 
 

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

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

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior 
a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada 
a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contra-
tual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancela-
mento da contratação. 

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

b.2.1. No caso de atraso injustificado na solução do cha-
mado por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicional-
mente, a multa de 1% sobre o valor da Fatura; e 

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por Fa-
tura e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da quan-
tidade de chamados sem solução. 

b.3. 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida; 
 
b.4.  20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, podendo 
haver, ainda, o cancelamento do Contrato; 
 
b.5. 10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa em assinar 
a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato; 

 
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.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a", “c” e “d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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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PARÁGRAFO TERCEIRO - Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a 
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - 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. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao  contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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. 
 
PARÁGRAFO ONZE - 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. 
 
PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, 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. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União. 

 
CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
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Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o 
CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

 
CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO À RATIFICAÇÃO  DA DISPENSA, AO EDITAL DE LICITAÇÃO E 
À PROPOSTA DA CONTRATADA 

 
      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos,  ao Decisão que ratificou a 

Dispensa, evento SEI xxxx, ao Edital do Pregão Eletrônico n° 98/2022, bem como à proposta 
comercial da contratada inserta no Processo Administrativo nº 0009234-33.2022.6.02.8000 
(evento SEI nº1209811), que passa a fazer parte integrante do mesmo, independente de 
transcrição. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 

  
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 

lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 

                Maceió,  XX de XXXX de 2023. 
  

Pelo TRE/AL    
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 
Pela Empresa                                          

 
 
 

Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 12 de janeiro de 2023.
À AJ-DG, 
Para análise da minuta de contrato ajustada ao

novo enquadramento da contratação.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 12/01/2023, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1229102 e o código CRC 8C357EA7.
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PROCESSO : 0009234-33.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. CONTRATO.

 

Parecer nº 40 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos para,

ex vi do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93,
análise de minuta de contrato 1229100, a qual visa a
contratação da Empresa Super Connect Telecom Ltda.,
inscrita no CNPJ sob o nº 15.392.907/0001-10, para
a prestação de serviços de fornecimento de internet através
de banda larga no Fórum Eleitoral de Arapiraca, em razão da
contratação direta ocorrida em face do fracasso do Pregão
Eletrônico nº 98/2022 (1193242) e seus anexos.

 
Em complemento à análise da contratação realizada

no Parecer 1858 (1212679), no qual se opinou pela legalidade
da contratação pretendida, vêm os autos a esta Assessoria
Jurídica para análise da Minuta de Contrato 1229100,
elaborada pela SLC.

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

nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 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:
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Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente no
edital ou no aviso ou instrumento de
contratação direta, vedada a aplicação
combinada desta Lei com as citadas no
referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato 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
Cláusula Primeira da minuta que ora se analisa.

 
3. DA MINUTA CONTRATUAL
 
A minuta contratual 1229100 atende às prescrições

contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, trazendo os elementos
necessários para o caso presente, quais sejam: o objeto e seus
elementos característicos, o regime de execução, o preço e as
condições de pagamento, a vigência, o crédito pelo qual
correrá a despesa, os direitos e as responsabilidades das
partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas, os
casos de rescisão, o reconhecimento dos direitos da
Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 77 da Lei nº 8.666/93, a legislação aplicável à execução
do contrato e aos casos omissos e a obrigação do contratado
de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na
legislação.

 
A referida minuta já havia sido devidamente

analisada por esta Assessoria, por conduto do Parecer 907
(1098840), quando da análise da minuta do edital do pregão
eletrônico, que restou fracassado, tendo a SLC realizado as
devidas adequações. Logo, tem-se a sua aprovação aqui
ratificada.

 
4. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, faz-se necessário ajustar a minuta

1229100, no que concerne aos dados do representante do
Contratante, tendo em vista a recente alteração da
Presidência desta Corte.

 
Diante do exposto, desde que realizada a retificação

da minuta apresentada, conforme apontamento supra, em face
de sua regularidade jurídico-formal e nos termos do parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica
aprova a minuta do contrato (1229100), a ser firmado com a
Empresa Super Connect Telecom Ltda., inscrita no CNPJ sob
o nº 15.392.907/0001-10, para a prestação de serviços de
fornecimento de internet através de banda larga no Fórum
Eleitoral de Arapiraca, com valor global estimado para o
contrato de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos
reais), considerando o valor mensal de R$ 550,00 (quinhentos
e cinquenta reais), nos termos da proposta anexada no evento
SEI nº 1209811.
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À Seção de Licitações e Contratos para

aperfeiçoamento da minuta. Após, à Diretoria-Geral para as
providências decorrentes.

 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 13/01/2023, às 09:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1229210 e o código CRC 2D54A24B.
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V I C E - P R ES I D Ê N C I A  
EDITAL

ALTERAÇÃO DO EDITAL DE INSPEÇÃO ANUAL DE 2023

O Juiz Federal ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, Diretor do Foro da
Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, conforme designação constante da
Portaria Presi 64/2022, de 19/10/2022, do TRF-6ª Região, no uso das atribuições que lhe
conferem a Lei nº 5.010/66, a Resolução n° 79, de 19.11.2009, alterada pela de nº
2013/00243, de 9.5.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal, resolve:

Alterar o Edital de Inspeção Anual de 2023 da Seção Judiciária de Minas Gerais,
de 09/12/2022 de id. 0137134, com fundamento no Despacho COGER nº 172/2022 de id.
0117203, bem como no Anexo de id. 0118154, diante das solicitações contidas na
Informação SJMG-JFA-3ª VARA de id. 0139241 e na Informação SJMG-MCL-1ª VARA de id.
0139241.

Onde se lê:

. VARA DATA DA INSPEÇÃO ANUAL

. 3ª Vara da Subseção Judiciária de Juiz de Fora 19/06/2023 a 23/06/2023

. 1ª Vara da Subseção Judiciária de Montes Claros 22/05/2023 a 26/05/2023

Leia-se:

. VARA DATA DA INSPEÇÃO ANUAL

. 3ª Vara da Subseção Judiciária de Juiz de Fora 12/06/2023 a 16/06/2023

. 1ª Vara da Subseção Judiciária de Montes Claros 19/06/2023 a 23/06/2023

ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

EDITAL

O Juiz Federal ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, Diretor do Foro da
Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, conforme designação efetuada por
intermédio da Portaria PRESI 64/2022, de 19/10/2022, do TRF da 6ª Região, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei 5.010/66, bem como o Provimento nº 45/70 e
alterações posteriores do Egrégio Conselho da Justiça Federal, COMUNICA aos advogados
e advogadas, ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e às partes que os
Juízes e Juízas Federais das Varas abaixo indicadas designaram os seguintes períodos para
a INSPEÇÃO ANUAL - Ano de 2023, que farão realizar nos serviços a cargo de suas
Secretarias, nos turnos matutino e vespertino:

. VARA DATA DA INSPEÇÃO

. Secretaria Única Criminal 08/05/2023 a 12/05/2023

. 1ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Belo
Horizonte

08/05/2023 a 12/05/2023

. 2ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Belo
Horizonte

08/05/2023 a 12/05/2023

. 3ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Belo
Horizonte

08/05/2023 a 12/05/2023

. Secretaria Única Cível 19/06/2023 a 23/06/2023

. 1ª Vara Cível da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 19/06/2023 a 23/06/2023

. 2ª Vara Cível da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 19/06/2023 a 23/06/2023

. 3ª Vara Cível da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 19/06/2023 a 23/06/2023

. 4ª Vara Cível da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 19/06/2023 a 23/06/2023

. 5ª Vara Cível da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 19/06/2023 a 23/06/2023

. 6ª Vara Cível da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 19/06/2023 a 23/06/2023

. 7ª Vara Cível da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 19/06/2023 a 23/06/2023

. 8ª Vara Cível da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 19/06/2023 a 23/06/2023

. 9ª Vara Cível da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 19/06/2023 a 23/06/2023

. 10ª Vara Cível da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 19/06/2023 a 23/06/2023

. 11ª Vara Cível da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 19/06/2023 a 23/06/2023

. 12ª Vara Cível da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 19/06/2023 a 23/06/2023

. 13ª Vara Cível da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 19/06/2023 a 23/06/2023

. Secretaria Única de Execuções Fiscais 12/06/2023 a 16/06/2023

. 1ª Vara de Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de
Belo Horizonte

12/06/2023 a 16/06/2023

. 2ª Vara de Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de
Belo Horizonte

12/06/2023 a 16/06/2023

. 3ª Vara de Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de
Belo Horizonte

12/06/2023 a 16/06/2023

. 4ª Vara de Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de
Belo Horizonte

12/06/2023 a 16/06/2023

. 5ª Vara de Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de
Belo Horizonte

12/06/2023 a 16/06/2023

. Secretaria Única dos Juizados Especiais Federais 12/06/2023 a 16/06/2023

. 1ª Vara JEF da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 12/06/2023 a 16/06/2023

. 2ª Vara JEF da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 12/06/2023 a 16/06/2023

. 3ª Vara JEF da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 12/06/2023 a 16/06/2023

. 4ª Vara JEF da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 12/06/2023 a 16/06/2023

. 5ª Vara JEF da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 12/06/2023 a 16/06/2023

. 6ª Vara JEF da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 12/06/2023 a 16/06/2023

. 7ª Vara JEF da Subseção Judiciária de Belo Horizonte 12/06/2023 a 16/06/2023

. Secretaria das Turmas Recursais 08/05/2023 a 12/05/2023

. 1ª Turma Recursal da Subseção Judiciária de Belo
Horizonte

08/05/2023 a 12/05/2023

. 2ª Turma Recursal da Subseção Judiciária de Belo
Horizonte

08/05/2023 a 12/05/2023

. 3ª Turma Recursal da Subseção Judiciária de Belo
Horizonte

08/05/2023 a 12/05/2023

. 4ª Turma Recursal da Subseção Judiciária de Belo
Horizonte

08/05/2023 a 12/05/2023

. Centro Judiciário de Conciliação da Subseção Judiciária
de Belo Horizonte

26/06/2023 a 30/06/2023

. 1ª Vara da Subseção Judiciária de Contagem 08/05/2023 a 12/05/2023

. 2ª Vara da Subseção Judiciária de Contagem 19/06/2023 a 23/06/2023

. 3ª Vara da Subseção Judiciária de Contagem 26/06/2023 a 30/06/2023

. 1ª Vara da Subseção Judiciária de Divinópolis 12/06/2023 a 16/06/2023

. 2ª Vara da Subseção Judiciária de Divinópolis 22/06/2023 a 26/06/2023

. 1ª Vara da Subseção Judiciária de Governador
Valadares

22/05/2023 a 26/05/2023

. 2ª Vara da Subseção Judiciária de Governador
Valadares

05/06/2023 a 09/06/2023

. 3ª Vara da Subseção Judiciária de Governador
Valadares

05/06/2023 a 09/06/2023

. 1ª Vara da Subseção Judiciária de Ipatinga 27/03/2023 a 31/03/2023

. 2ª Vara da Subseção Judiciária de Ipatinga 29/05/2023 a 02/06/2023

. Serviço de Conciliação da Subseção Judiciária de
Ipatinga

27/03/2023 a 31/03/2023

. Vara Única da Subseção Judiciária de Ituiutaba 17/07/2023 a 21/07/2023

. Vara Única da Subseção Judiciária de Janaúba 24/04/2023 a 28/04/2023

. 1ª Vara da Subseção Judiciária de Juiz de Fora 19/06/2023 a 23/06/2023

. 2ª Vara da Subseção Judiciária de Juiz de Fora 27/03/2023 a 31/03/2023

. 3ª Vara da Subseção Judiciária de Juiz de Fora 19/06/2023 a 23/06/2023

. 4ª Vara da Subseção Judiciária de Juiz de Fora 20/03/2023 a 24/03/2023

. 5ª Vara da Subseção Judiciária de Juiz de Fora 26/06/2023 a 30/06/2023

. 1ª Turma Recursal da Subseção Judiciária de Juiz de
Fo r a

08/05/2023 a 12/05/2023

. Centro Judiciário de Conciliação da Subseção Judiciária
de Juiz de Fora

24/07/2023 a 28/07/2023

. Vara Única da Subseção Judiciária de Lavras 12/06/2023 a 16/06/2023

. Vara Única da Subseção Judiciária de Manhuaçu 27/03/2023 a 31/03/2023

. 1ª Vara da Subseção Judiciária de Montes Claros 22/05/2023 a 26/05/2023

. 2ª Vara da Subseção Judiciária de Montes Claros 26/06/2023 a 30/06/2023

. 3ª Vara da Subseção Judiciária de Montes Claros 15/05/2023 a 19/05/2023

. Serviço de Conciliação da Subseção Judiciária de Montes
Claros

26/06/2023 a 30/06/2023

. Vara Única da Subseção Judiciária de Muriaé 15/05/2023 a 19/05/2023

. Serviço de Conciliação da Subseção Judiciária de
Muriaé

15/05/2023 a 19/05/2023

. Vara Única da Subseção Judiciária de Paracatu 06/03/2023 a 10/03/2023

. Vara Única da Subseção Judiciária de Passos 26/06/2023 a 30/06/2023

. 1ª Vara da Subseção Judiciária de Patos de Minas 29/05/2023 a 02/06/2023

. 2ª Vara da Subseção Judiciária de Patos de Minas 26/06/2023 a 30/06/2023

. Vara Única da Subseção Judiciária de Poços de Caldas 08/05/2023 a 12/05/2023

. Vara Única da Subseção Judiciária de Ponte Nova 24/04/2023 a 28/04/2023

. 1ª Vara da Subseção Judiciária de Pouso Alegre 17/07/2023 a 21/07/2023

. 2ª Vara da Subseção Judiciária de Pouso Alegre 26/06/2023 a 30/06/2023

. Vara Única da Subseção Judiciária de São João Del Rei 08/05/2023 a 12/05/2023

. Vara Única da Subseção Judiciária de São Sebastião do
Paraíso

26/06/2023 a 30/06/2023

. 1ª Vara da Subseção Judiciária de Sete Lagoas 15/05/2023 a 19/05/2023

. 2ª Vara da Subseção Judiciária de Sete Lagoas 05/06/2023 a 09/06/2023

. Serviço de Conciliação da Subseção Judiciária de Sete
Lagoas

19/06/2023 a 23/06/2023

. Vara Única da Subseção Judiciária de Teófilo Otoni 10/07/2023 a 14/07/2023

. 1ª Vara da Subseção Judiciária de Uberaba 26/06/2023 a 30/06/2023

. 2ª Vara da Subseção Judiciária de Uberaba 12/06/2023 a 16/06/2023

. 3ª Vara da Subseção Judiciária de Uberaba 29/05/2023 a 02/06/2023

. 4ª Vara da Subseção Judiciária de Uberaba 19/06/2023 a 23/06/2023

. Centro Judiciário de Conciliação da Subseção Judiciária
de Uberaba

24/04/2023 a 28/04/2023

. 1ª Vara da Subseção Judiciária de Uberlândia 15/05/2023 a 19/05/2023

. 2ª Vara da Subseção Judiciária de Uberlândia 22/05/2023 a 26/05/2023

. 3ª Vara da Subseção Judiciária de Uberlândia 19/06/2023 a 23/06/2023

. 4ª Vara da Subseção Judiciária de Uberlândia 10/07/2023 a 14/07/2023

. 5ª Vara da Subseção Judiciária de Uberlândia 13/06/2023 a 23/06/2023

. 1ª Turma Recursal da Subseção Judiciária de
Uberlândia

05/06/2023 a 12/06/2023

. Centro Judiciário de Conciliação da Subseção Judiciária
de Uberlândia

05/06/2023 a 07/06/2023,
09/06/2023 e 12/06/2023

. Vara Única da Subseção Judiciária de Unaí 19/06/2023 a 23/06/2023

. 1ª Vara da Subseção Judiciária de Varginha 29/05/2023 a 02/06/2023

. 2ª Vara da Subseção Judiciária de Varginha 08/05/2023 a 12/05/2023

. Vara Única da Subseção Judiciária de Viçosa 08/05/2023 a 12/05/2023

ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2023 - UASG 70002

Nº Processo: 0000369-29.2019. Objeto: Contratação de empresa
especializada em serviços de locação, em regime de comodato, de equipamentos
purificadores elétricos de água, com ligação direta a rede hidráulica, para cartórios e
secretarias do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre, incluindo instalação,
desinstalação, realocação, assistência técnica, manutenções corretiva e preventiva,
fornecimento e troca de peças.. Total de Itens Licitados: 10. Edital: 13/01/2023 das
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Alameda Ministro Miguel Ferrante,
224, Portal da Amazônia - Rio Branco/AC ou https://www.gov.br/compras/edital/70002-
5-00002-2023. Entrega das Propostas: a partir de 13/01/2023 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/01/2023 às 10h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Para elaboração de suas propostas, os
licitantes deverão observar exclusivamente a descrição do objeto definida no edital, que
sempre prevalecerá em face das especificações vinculadas aos códigos do CAT M AT . .

ROBSON GOES CORDEIRO
Assistente da Sclc

(SIASGnet - 12/01/2023) 70002-00001-2023NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

R E T I F I C AÇ ÃO

No Extrato de Inexigibilidade de Licitação, publicado no DOU do dia
19/12/2022, Seção 3, nº 237, pág. 166, onde se lê: "artigo 25, caput, da Lei nº
8.666/1993", leia-se: "artigo 24, V, da Lei nº 8.666/93".
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                              PODER JUDICIÁRIO
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

                              CONTRATO Nº XX/2023
             PROCESSO Nº: 0009234-33.2022.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO  DE  FORNECIMENTO  DE
SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE ACESSO À
INTERNET, CELEBRADO ENTRE O TRE-AL E
A  EMPRESA  SUPER  CONNECT  TELECOM
LTDA.

Pelo  presente  instrumento,  o  TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE
ALAGOAS,  Órgão do Poder Judiciário,  em nome da União,  situado na Avenida Aristeu  de
Andrade  nº  377  –  Farol,  Maceió/AL,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  06.015.041/0001-38,
doravante  denominado  CONTRATANTE,  neste  ato  representada  por  seu  Presidente,
Desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas, brasileiro, casado, Magistrado, portador
da  Carteira  de  Identidade  nº  307544  SSP/AL,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  126.931.705-91,
residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa SUPER CONNECT TELECOM LTDA, CNPJ nº:
15.392.907/0001-10, situada na rua São Francisco, nº 312, Centro, Olho D’Água das Flores,
Alagoas, CEP 57442-000, Fone: (82) 99679-6033, e-mail:  jonhnyssabino@gmail.com, daqui
por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Afonso Luiz Tenório Freitas
Melro,  portador  do  RG nº  1630044  SSP/AL,  CPF  nº  032.024.584-50,  resolvem celebrar  o
presente  contrato  de  prestação  de  serviços  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  de
elevadores, com fulcro no art. 24, inciso V da Lei nº 8.666/93,  na Lei Federal n° 10.520/02,
no Decreto  nº 10.024,  de 20 de setembro de 2019 e no Edital  do Pregão Eletrônico nº
98/2022, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido conjuntamente pela  Lei nº 8.666, de
21/06/1993, e alterações, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002,  em  consonância  com  o  que
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e
Decreto nº 10.024/2019. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público
e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº
8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem,
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787,  de  15/02/2017,
disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações gerais, Norma de
Contratação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a  contratação  de  empresa
especializada para  fornecimento de internet através de banda larga no Fórum Eleitoral de
Arapiraca – AL (FEA), conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão Eletrônico
nº 98/2022 e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
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                              PODER JUDICIÁRIO
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

O presente contrato tem o valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais), estando
neste valor incluso o material necessário à execução dos serviços contratados.

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor mensal dos serviços é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais).

CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS 

Os serviços contratados estão  discriminados  no  Anexo  I  do  Edital  do  Pregão
Eletrônico nº 98/2022.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento mensal será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em
conta corrente,  em até 10 (dez)  dias,  mediante o recebimento da nota fiscal  respectiva,
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento também estará condicionado a:

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 Regula-
ridade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjun-
ta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ex-
pedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Tra-
balhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade
para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO - O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e reco-
lhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

PARÁGRAFO QUINTO -  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.

PARÁGRAFO SEXTO - 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 efe-
tivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplica-
ção 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%

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze)
meses  da  contratação.  Somente  após  esse  período,  em caso de  prorrogação  da  vigência
contratual,  os  serviços  poderão  ser  reajustados  mediante  negociação  entre  as  partes,
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês
anterior  ao  reajuste,  compreendendo  sempre  o  período  de  12  meses,  de  acordo  com  a
seguinte fórmula:

PR=IMR X PA, onde:
       IMM

Onde:

PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da
proposta
PA= Preço anteriormente praticado

PARÁGRAFO OITAVO - A Administração antes  de conceder o  reajuste poderá exigir  que a
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida
no período do reajuste proposto.

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de pre-
ços ou a atualização monetária.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO 

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos contados do
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício de 2022, relativos
ao PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa
nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
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PARÁGRAFO ÚNICO –  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias respectivas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) Fornecer  o(s)  serviço(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;

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 das atividades;

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,  caso
necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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 dos 
serviços;
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução
de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor (es) e Fiscal(is), é reservado
o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos
designados, podendo para isso:

a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços;

b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da
execução do escopo contratado;

c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo
efetivar avaliação periódica;

d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo
das demais sanções disciplinadoras contratuais.

CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, por
até 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES 

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

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

b. Multa de:

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

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

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplica-
da a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento con-
tratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o can-
celamento da contratação.

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

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

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao  item  anterior será auferida por
Fatura e aplicada somente uma única vez a  cada  mês,  independente  da
quantidade de chamados sem solução.

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

b.4.  20%  sobre  o  valor  da  Fatura,  no  caso  de  inexecução  total  da  obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;

b.5. 10% sobre o valor global estimado do Contrato,  na hipótese de recusa em
assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato;

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

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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PARÁGRAFO  PRIMEIRO  - As  sanções  previstas  nas  alíneas  “a",  “c”  e  “d”  poderão  ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

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

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

PARÁGRAFO QUARTO -  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.

PARÁGRAFO QUINTO -  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.

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

PARÁGRAFO SÉTIMO -  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.

PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao  contratado.

PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO DEZ - 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.

PARÁGRAFO ONZE - 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.

PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, 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.

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

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art.
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor
dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO À RATIFICAÇÃO  DA DISPENSA, AO EDITAL DE LICITAÇÃO
E À PROPOSTA DA CONTRATADA

      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos,  ao Decisão que ratificou a
Dispensa, evento SEI xxxx, ao Edital do Pregão Eletrônico n° 98/2022, bem como à proposta
comercial da contratada inserta no Processo Administrativo nº 0009234-33.2022.6.02.8000
(evento SEI nº1209811), que passa a fazer parte integrante do mesmo, independente de
transcrição.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, para
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:
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              Maceió,  XX de XXXX de 2023.

Pelo TRE/AL   

                                Desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas
Presidente do TRE/AL

Pela Empresa                                         

                                            Afonso Luiz Tenório Freitas Melro
                                                          Representante 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de janeiro de 2023.
À Direção Geral,
Após ajustar minuta (1230386) conforme

orientação descrita no Parecer 40/2023 (1229210).
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 16/01/2023, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1230390 e o código CRC CB310409.

0009234-33.2022.6.02.8000 1230390v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de janeiro de 2023.
À SLC
 
Tendo em vista à previsão contratual para o objeto

em tela, solicitamos a numeração da avença para a emissão da
respectiva Nota de empenho.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 26/01/2023, às 14:38, 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
1235601 e o código CRC A5EA8E11.

0009234-33.2022.6.02.8000 1235601v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de janeiro de 2023.
À SGO, informando que o contrato a ser firmado

com a empresa SUPER CONNECT TELECOM LTDA., CNPJ
nº 15.392.907/0001-10, receberá a numeração 03/2023.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 26/01/2023, às 15:46, 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
1235689 e o código CRC DC85EE10.

0009234-33.2022.6.02.8000 1235689v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 92/2023.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 26/01/2023, às 16:56, 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
1235778 e o código CRC 462972B9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 26 de janeiro de 2023.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1235778),

registro minha assinatura no empenho 2023NE92, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/01/2023, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1235881 e o código CRC 277737E0.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/01/2023 18:40
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2023 NE 92

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 1000000000 339040 70290 TIC COMRED

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

26/01/2023 Global 0009234-33.2022.6.02 - 3.000,00

15.392.907/0001-10 SUPER CONNECT TELECOM LTDA

Fornecimento de internet através de banda larga no Fórum Eleitoral de Arapiraca ¿ AL (FEA).
SEI 0009234-33.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

14 DISPENSA DE LICITACAO

24 - V -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SAO FRANCISCO 312 CENTRO

CEP

57442-000

Município

OLHO D'AGUA DAS FLORES AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

26/01/2023 18:40:00
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/01/2023 18:40
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 3.000,00

Total da Lista

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

001 3.000,00contratação de empresa especializada para fornecimento de internet
através de banda larga no Fórum Eleitoral de Arapiraca ¿ AL (FEA),
conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão Eletrônico
nº 98/2022 e seus anexos. Valor mensal: R$ 250,00 (valor incluso o
material necessário à execução dos serviços contratados. Decisão nº
5376 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (1213874).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

26/01/2023 Inclusão 1,00000 3.000,0000 3.000,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

26/01/2023 18:40:00

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

26/01/2023 18:36:59

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

26/01/2023 18:40:00
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de janeiro de 2023.
Devolvo os autos à SLC, para juntada do termo

contratual e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/01/2023, às 23:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1235939 e o código CRC 9E5DB8CB.
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                              CONTRATO Nº 03/2023 
             PROCESSO Nº: 0009234-33.2022.6.02.8000 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE ACESSO À 
INTERNET, CELEBRADO ENTRE O TRE-AL E 
A EMPRESA SUPER CONNECT TELECOM 
LTDA. 

 
               Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol, 
Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Desembargador Washington Luiz 
Damasceno Freitas, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
307544 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 126.931.705-91, residente e domiciliado nesta 
Cidade, e a empresa SUPER CONNECT TELECOM LTDA, CNPJ nº: 15.392.907/0001-10, situada 
na rua São Francisco, nº 312, Centro, Olho D’Água das Flores, Alagoas, CEP 57442-000, Fone: 
(82) 99679-6033, e-mail: jonhnyssabino@gmail.com, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por Afonso Luiz Tenório Freitas Melro, portador do RG 
nº 1630044 SSP/AL, CPF nº 032.024.584-50, resolvem celebrar o presente contrato de 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fulcro no art. 
24, inciso V da Lei nº 8.666/93,  na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 98/2022, devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
                  Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, em consonância com o que 
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e 
Decreto nº 10.024/2019.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público 
e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/90, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a 
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no 
site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações gerais, Norma de Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de internet através de banda larga no Fórum Eleitoral de Arapiraca – AL (FEA), 
conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão Eletrônico nº 98/2022 e seus 
anexos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  

 
O presente contrato tem o valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais), estando 

neste valor incluso o material necessário à execução dos serviços contratados. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – O valor mensal dos serviços é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 
CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 98/2022. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento mensal será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento também estará condicionado a: 

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 Regula-
ridade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjun-
ta 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 Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e                                                                                               

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

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

PARÁGRAFO QUINTO - 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. 

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

EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 

 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da 
proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 

PARÁGRAFO OITAVO - A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida 
no período do reajuste proposto. 

PARÁGRAFO NONO - 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. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO  

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

  
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 

lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício de 2023, relativos 
ao PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa 
nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
A CONTRATADA se obriga a: 
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a) Fornecer o(s) serviço(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; 

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 das atividades; 

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, caso 
necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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 dos 
serviços; 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O CONTRATANTE se obriga a: 

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

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

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

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

CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor (es) e Fiscal(is), é reservado 
o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer 
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 
designados, podendo para isso: 

 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 
 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do escopo contratado; 
 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 
 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA 

 
O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, por 
até 60 (sessenta) meses.  

 
CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES  

  
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 
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improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida. 
 
b. Multa de: 
 

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

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

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior 
a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplica-
da a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento con-
tratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o can-
celamento da contratação. 

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

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

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por 
Fatura e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

b.3. 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida; 
 
b.4.  20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, 
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato; 
 
b.5. 10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa em 
assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato; 

 
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.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a", “c” e “d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, 

Contrato nº 03/2023 (sem assinaturas) (1236634)         SEI 0009234-33.2022.6.02.8000 / pg. 287



                                                
                              PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

será descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a 
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - 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. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao  contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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. 
 
PARÁGRAFO ONZE - 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. 
 
PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, 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. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
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Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor 
dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

 
CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO À RATIFICAÇÃO  DA DISPENSA, AO EDITAL DE LICITAÇÃO 
E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

 
      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos,  ao Decisão que ratificou a 

Dispensa, eventos SEI 1213874 e 1228453 (retificação), ao Edital do Pregão Eletrônico n° 
98/2022, bem como à proposta comercial da contratada inserta no Processo Administrativo 
nº 0009234-33.2022.6.02.8000 (evento SEI nº1209811), que passa a fazer parte integrante 
do mesmo, independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 

  
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 
          
                  Maceió,  27 de janeiro de 2023. 

  
Pelo TRE/AL    

 
                                Desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas 

     Presidente do TRE/AL 
 

 
 
Pela Empresa                                          

 
                                                 Afonso Luiz Tenório Freitas Melro 
                                                              Representante  
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DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2023.
À COMAP, para fins de check list.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 30/01/2023, às 10:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1236635 e o código CRC 9FDD52F2.

0009234-33.2022.6.02.8000 1236635v1
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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: 15.392.907/0001-10 DUNS®: 901295544
Razão Social: SUPER CONNECT TELECOM LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN 18/06/2023
FGTS 07/02/2023
Trabalhista Validade: 29/07/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/08/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 28/08/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2023Validade:

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: 30/01/2023 13:06 de
CPF: 954.470.834-00      Nome: ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0009234-33.2022.6.02.8000

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
1228453 -
 1236634           
       

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       1236875

Documento assinado eletronicamente por JACKELINE MORAIS DE MELO,
Coordenadora, em 30/01/2023, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1236876 e o código CRC 1613ACAB.

0009234-33.2022.6.02.8000 1236876v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2023.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1236876, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JACKELINE MORAIS DE MELO,
Coordenadora, em 31/01/2023, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1236885 e o código CRC 1209D57C.

0009234-33.2022.6.02.8000 1236885v1
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E-mail - 1237539

Data de Envio: 
  31/01/2023 14:29:16

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    jonhnyssabino@gmail.com

Assunto: 
  Contrato nº 03/2023 - TRE/AL (para assinatura)

Mensagem: 
  Prezado senhor,

Segue, em anexo, o Contrato nº 03/2023, a ser firmado entre o TRE/AL e a a empresa SUPER CONNECT
TELECOM LTDA.

Se o representante legal da empresa possuir assinatura digital, solicito que o termo seja assinado desta
forma e encaminhado ao e-mail: slc@tre-jus.br.

Se não, solicito que sejam imprimidas e assinadas duas vias e que as mesmas sejam encaminhadas ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
Maceió/AL.

Peço que tais providências sejam tomadas com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7765.

Anexos:
    03 - serviço de banda larga de acesso à internet - PA 0009234-33.2022 - Fórum de Arapiraca FEA -
super connect.pdf
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E-mail - 1242227

Data de Envio: 
  08/02/2023 11:31:23

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    presidencia@tre-al.jus.br
    hgbt@uolcom.br
    denylson_barros@hotmail.com

Assunto: 
  Contrato nº 03/2023

Mensagem: 
  Prezados,

Segue, em anexo, o Contrato nº 03/2023, a ser firmado com a empresa SUPER CONNECT TELECOM LTDA,
CNPJ nº: 15.392.907/0001-10, para assinatura digital do Desembargador Presidente.

Respeitosamente,

Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL

Anexos:
    Contrato 03-2023 - assinado pela empresa.pdf
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                              CONTRATO Nº 03/2023 
             PROCESSO Nº: 0009234-33.2022.6.02.8000 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE BANDA LARGA DE ACESSO À 
INTERNET, CELEBRADO ENTRE O TRE-AL E 
A EMPRESA SUPER CONNECT TELECOM 
LTDA. 

 
               Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol, 
Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Desembargador Washington Luiz 
Damasceno Freitas, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
307544 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 126.931.705-91, residente e domiciliado nesta 
Cidade, e a empresa SUPER CONNECT TELECOM LTDA, CNPJ nº: 15.392.907/0001-10, situada 
na rua São Francisco, nº 312, Centro, Olho D’Água das Flores, Alagoas, CEP 57442-000, Fone: 
(82) 99679-6033, e-mail: jonhnyssabino@gmail.com, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por Afonso Luiz Tenório Freitas Melro, portador do RG 
nº 1630044 SSP/AL, CPF nº 032.024.584-50, resolvem celebrar o presente contrato de 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fulcro no art. 
24, inciso V da Lei nº 8.666/93,  na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico nº 98/2022, devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
                  Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, em consonância com o que 
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e 
Decreto nº 10.024/2019.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público 
e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/90, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a 
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no 
site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações gerais, Norma de Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de internet através de banda larga no Fórum Eleitoral de Arapiraca – AL (FEA), 
conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão Eletrônico nº 98/2022 e seus 
anexos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  

 
O presente contrato tem o valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais), estando 

neste valor incluso o material necessário à execução dos serviços contratados. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – O valor mensal dos serviços é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 
CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 98/2022. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento mensal será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento também estará condicionado a: 

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 Regula-
ridade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjun-
ta 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 Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e                                                                                               

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

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

PARÁGRAFO QUINTO - 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. 

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

EM = I x N x VP, 
 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) 
meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro 
divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês 
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a 
seguinte fórmula: 

 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da 
proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 

PARÁGRAFO OITAVO - A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a 
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos ocorrida 
no período do reajuste proposto. 

PARÁGRAFO NONO - 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. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO  

O prazo máximo para o fornecimento é de 30 (trinta) dias corridos contados do 
recebimento da ordem de serviço ou documento equivalente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

  
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 

lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício de 2023, relativos 
ao PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa 
nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
A CONTRATADA se obriga a: 
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a) Fornecer o(s) serviço(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; 

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 das atividades; 

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, caso 
necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos serviços, 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 dos 
serviços; 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O CONTRATANTE se obriga a: 

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

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

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

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

CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor (es) e Fiscal(is), é reservado 
o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer 
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos 
designados, podendo para isso: 

 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 
 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 
execução do escopo contratado; 
 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 
 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA 

 
O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, por 
até 60 (sessenta) meses.  

 
CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES  

  
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 
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improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida. 
 
b. Multa de: 
 

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

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

b.1.2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços por prazo superior 
a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplica-
da a penalidade de 20% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento con-
tratual, no caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o can-
celamento da contratação. 

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

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

b.2.2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por 
Fatura e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da 
quantidade de chamados sem solução. 

b.3. 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida; 
 
b.4.  20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação, 
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato; 
 
b.5. 10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa em 
assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato; 

 
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.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a", “c” e “d” poderão ser aplicadas, 
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, 
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será descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a 
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - 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. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao  contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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. 
 
PARÁGRAFO ONZE - 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. 
 
PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, 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. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
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Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor 
dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

 
CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO À RATIFICAÇÃO  DA DISPENSA, AO EDITAL DE LICITAÇÃO 
E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

 
      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos,  ao Decisão que ratificou a 

Dispensa, eventos SEI 1213874 e 1228453 (retificação), ao Edital do Pregão Eletrônico n° 
98/2022, bem como à proposta comercial da contratada inserta no Processo Administrativo 
nº 0009234-33.2022.6.02.8000 (evento SEI nº1209811), que passa a fazer parte integrante 
do mesmo, independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 

  
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 
          
                  Maceió,  31 de janeiro de 2023. 

  
Pelo TRE/AL    

 
                                Desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas 

     Presidente do TRE/AL 
 

 
 
Pela Empresa                                          

 
                                                 Afonso Luiz Tenório Freitas Melro 
                                                              Representante  
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