JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.16 /2022
REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO PAD N. 12651/2020 TRE-AM

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, sediado na Avenida André Araújo, n. 200, Bairro
Aleixo, Manaus-AM, e este Pregoeiro, designado pela Portaria TRE/AM n.484, de 10/09/2021tornam
público que, na forma da Lei n. 8.666 de 21.06.1993, da Lei n. 10.520 de 17.07.2002, da Lei
Complementar n. 123 de 14.12.2006, do Decreto n. 10.024/2019, do Decreto n. 7.892/2013 e da
Portaria TRE/AM n. 438 de 02.06.2016, realizarão LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,
do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM O
OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INTERLIGAÇÃO DO PROJETO AMAZÔNIA CONECTADA
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, mediante as condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

No dia, hora e sítio eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura do certame por meio do Sistema
Eletrônico COMPRASGOVERNAMENTAIS:

DATA: 04/04/2022
HORA DE BRASÍLIA: 11horas.
SÍTIO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

Não havendo expediente ou sobrevindo quaisquer fatos impeditivos da realização do certame na
data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá início somente após comunicação
expressa do Pregoeiro aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

1 – DO OBJETO

1.1.

A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de
equipamentos de infraestrutura de tecnologiada da informação, com o objetivo de atender
às necessidades de interligação do Projeto Amazônia Conectada ao Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas, conforme condições e especificações, descrições e quantidades
constantes no Termo de Referência COINF/STI/TRE/AM (Anexo I deste Edital).

1.2.

Havendo discordância entre as especificações do objeto descritas no CATMAT e as
constantes do Termo de Referência, prevalecerão as últimas.
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2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1.

Poderão participar deste Pregão, observadas as subcondições abaixo, os interessados que
estiverem previamente registrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
– SICAF, e no sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação – SLTI, do Ministério da Economia, domiciliado no sítio eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.2.

Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde os interessados
poderão, inclusive, obter informações a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem
como receber as instruções detalhadas para sua utilização.

2.3.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação realizada diretamente ou por intermédio de seu representante, não
remanescendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AM nenhuma responsabilidade por seu
uso indevido, ainda que por terceiros.

2.4.

Não poderão participar deste Pregão:

I)

Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o TREAM, durante o prazo da sanção aplicada;

II)

Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação;

III)

Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção
aplicada;

IV)

Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no Art.
72, §8º, V, da Lei n. 9.605/98;

V)

Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do Art. 12 da Lei
n. 8.429/92;

VI)

Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no Art. 9º da Lei n.
8.666/93;
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VII)

Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

VIII)

Empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão ou
incorporação; (a certidão negativa que comprove essa condição deve ser enviada
juntamente com a proposta da licitante).

IX)

Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado
que não agem representando interesse econômico em comum; e

X)

Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

2.4.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o Art. 9º da Lei n.
8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas
listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco
importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou
mesmo a atuação no processo licitatório.

3 – DA PROPOSTA

3.1.

A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á a fase de
recebimento das propostas e dos documentos de habilitação.

3.2.

A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o preço unitário e
total dos itens, expressos em algarismos arábicos, na moeda Real, considerados apenas até a
casa dos centavos, compreendendo todos os seus custos diretos e indiretos, especialmente o
frete e os tributos e encargos sociais incidentes.

3.3.

No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” deverão ser prestadas todas as
informações necessárias ao perfeito detalhamento do objeto e, ainda, a seguinte informação
relativa à proposta:

3.3.1

A proposta comercial deverá expressar todos os custos de instalação e de
manutenção mensal para utilização do circuito de dados, além dos custos de
transporte, quando necessário, dos itens que compõem a solução (antena,
modem ou equivalente), conforme Anexo IV do Termo de Referência.
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3.4.

Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso daquele
requerido neste certame, as que cotarem quantitativo inferior ao previsto ou as que
desatendam as exigências deste Edital.

3.5.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos.

3.6.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do Edital.

3.7.

A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte e
queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar n. 123/2006,
deverá fazê-lo declarando sua condição em campo próprio do sistema.

3.8.

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará
a licitante às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.

3.9.

As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

3.9.1

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

3.9.2

Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente encaminhados.

3.9.3

O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que
a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.
10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.

3.9.3.1

Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat,
mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para o
início da oferta de lances.
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3.10.

As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

3.10.1 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade da proposta, e caso persista o interesse do TRE/AM, este poderá solicitar
prorrogação geral da validade acima referida por, no mínimo, igual prazo.

3.11.

A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste Edital e
seus anexos.

4 – DA SESSÃO PÚBLICA

4.1.

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

4.3.

Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria
desconexão ou por inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.

4.4.

Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos
atos realizados.

4.5.

No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente decorridas 24
(vinte e quatro) horas após comunicação expressa aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.

5 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1.

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.2.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

5.2.1. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.
6 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1.

Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário
e do valor consignados no registro de cada lance.

6.2.

A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.

6.3.

Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do licitante.

6.4.

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for registrado primeiro
(art. 30, § 4º do Decreto n. 10.024/2019).
6.4.1. Nos casos em que não houver lances na fase competitiva, aplicados os critérios de
desempates, caso persista o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas (art. 37, parágrafo único, Decreto n.
10.024/2019).

6.5.

Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.

6.6.

Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.

6.6.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.

6.7.

Neste Pregão o modo de disputa adotado é o aberto e fechado, assim definido no inciso II
art. 31 do Decreto n. 10.024/2019.
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6.7.1. A etapa de lances na sessão pública durará 15 (quinze) minutos, e após isso, o
sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o
período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

6.7.2. Encerrada a etapa prevista no item 6.7.1, o sistema abrirá a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez
por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5
(cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.7.3. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 6.7.2,
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o
máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

6.7.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 6.7.2 e 6.7.3, o sistema ordenará os
lances em ordem crescente de vantajosidade.

6.7.5. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 6.7.2 e 6.7.3,
haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03
(três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05
(cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após
esta etapa, o disposto no item 6.7.4.

6.7.6. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda
às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio,
mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no
item 6.7.5.

7 – DO TRATAMENTO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1.

As disposições contidas nesta seção aplicam-se apenas às microempresas ou empresas de
pequeno porte que apresentarem propostas.

7.2.

Os dispositivos de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte serão observados nesta licitação, conforme previsto na Lei Complementar
n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e no Decreto n. 8.538, de 2015.

7.3.

Consoante o disposto no Artigo 44 daquela Lei é assegurado, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
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7.4.

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas empresas
de pequeno porte e/ou microempresas sejam até 5% (cinco por cento) superiores ao menor
preço.

7.5.

Encerrada a fase de lances e apurado o menor preço, caso este não tenha sido ofertado por
microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro verificará se, dentre as demais
classificadas, há presença de licitante que assim se enquadre e cujo último lance apresente
valor até 5% (cinco por cento) superior a menor proposta. Em caso positivo, proceder-se-á
da seguinte forma:

7.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior ao menor preço apurado
na fase de lances, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.5.2. Não exercendo a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
a prerrogativa assegurada no subitem anterior, serão convocadas as remanescentes,
cujo último lance esteja dentro do limite previsto no item 7.4, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.6.

Na hipótese da não adjudicação nos termos previstos neste item, o objeto será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8 – DO JULGAMENTO

8.1.

O critério de julgamento adotado no presente certame é o de menor preço unitário por
item.

9 – DA NEGOCIAÇÃO

9.1.

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.

9.2.

A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
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9.3.

O Pregoeiro deverá observar o disposto no Art. 10 do Decreto n. 7.892/2013.

10 - DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

10.1.

O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade
do preço ofertado em relação ao estimado para o registro de preços, bem como sua
adequação às especificações contidas no Termo de Referência.

10.2.

Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto,
aquele que estiver acima do preço médio de mercado constante da pesquisa de preços anexo
ao Edital, devidamente atualizado até a data da abertura da sessão pública, utilizando-se,
para o cálculo, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião.

10.3.

Não se admitirá qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital tampouco proposta
que apresente valores irrisórios, simbólicos ou de valor zero, incompatíveis com os preços do
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante,
para os quais ela renuncie parcela ou a totalidade da remuneração.

11– DA HABILITAÇÃO

11.1.

A habilitação da licitante será verificada por meio de sua regularidade no SICAF, nos
documentos por ele abrangidos, e da documentação complementar, especificada neste
Edital.

11.2.

Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a
proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados
para a abertura da sessão pública.

11.3.

A regularidade a que se refere o item 12.1 restringir-se-á à Receita Federal, à Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e à Justiça
Trabalhista.

11.4.

Na hipótese de licitante não cadastrado no SICAF ou de ser verificado o vencimento do prazo
de validade de qualquer documentação exigida para cadastramento, será assegurado à
licitante o direito de encaminhar os seguintes documentos, atualizados e regularizados:

a)

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
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b)

Prova de regularidade com a Receita Federal – SRF e PGFN; e

c)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos junto à Justiça do Trabalho.

11.4.1 A verificação, no SICAF, da existência de restrição relativa à regularidade fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte não impede a sua habilitação.

11.5.

11.6.

11.7.

Será verificado eventual descumprimento das vedações elencadas no item 2 – Das condições
para Participação, mediante consulta ao:

a)

Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda o Art. 9º, III, da Lei n. 8.666/93;

b)

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidadeadm/consultar_requerido.php; e

c)

Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.

A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, ou encaminhar em arquivo
digital, sob pena de inabilitação:

a)

Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V, do Art. 27, da
Lei n. 8.666 de 21.06.93, acrescido pela Lei n. 9.854 de 27.10.99; e

b)

Declaração de que não possui empregados que sejam cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes
vinculados ao TRE-AM (Artigo 3º da Resolução n. 7/2005, do Conselho Nacional de
Justiça); ou que estejam impedidos nos termos do Art. 4º da Resolução CNJ n.
156/2012. (Esta declaração deve ser encaminhada por ocasião do envio da proposta
do licitante).

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
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11.8.

Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital
e já apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
deverão, mediante solicitação do Pregoeiro, ser enviados juntamente à proposta adequada
ao último lance.

11.9

Sob pena de inabilitação, todos os documentos encaminhados deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. Se a licitante for a matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz, se a 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.

11.10. Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, a comprovação de regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
formalização do ajuste.

11.10.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, consoante o item
12.4.1, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério do TRE/AM, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.10.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 12.10.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81
da Lei n. 8.666 de 21.06.1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ata, ou
revogar a licitação.

11.11. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões,
para verificar as condições de habilitação dos licitantes, constituindo meio legal de prova as
informações obtidas dessa forma.

11.12. O documento que não tiver prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre sua data de expedição ou revalidação e a data da
abertura da sessão pública for superior a 180 (cento e oitenta) dias.

11.13. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha validade indeterminada.

12 – DA DECLARAÇAO DA LICITANTE VENCEDORA
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12.1.

A adjudicação do objeto deste Pregão será feita à empresa que, tendo atendido a todas as
condições e exigências deste Edital e seus anexos, apresentar o menor preço unitário por
item.

12.2.

O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o reenvio de sua proposta de preços,
devidamente adequada ao último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas após a
solicitação. O encaminhamento será pelo sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS.

12.2.1. Na ocasião do reenvio da proposta de preços adequada ao último lance, a licitante
indicará o nome do responsável pela nota de empenho e sua qualificação, bem como
os dados bancários necessários à emissão da nota de empenho (banco, conta
corrente e demais códigos).

12.3

Se a proposta não for aceitável, ou, ainda, se a licitante não atender as exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda este Edital.

12.4.

Quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a
contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o
total estimado, respeitada a ordem de classificação, observado o preço da proposta
vencedora, precedida de posterior habilitação.

13 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1.

Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido pelo Pregoeiro
na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção
de recurso.

13.1.1. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

13.2.

A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento
da sessão, implicará decadência e preclusão desse direito, podendo o Pregoeiro adjudicar o
objeto à licitante vencedora.
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13.3.

O Pregoeiro examinará a intenção do recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a,
em campo próprio do sistema. Não será admitida a intenção de recurso de caráter
meramente protelatória, fundada apenas na insatisfação da licitante.

13.4.

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

13.5.

Admitido o recurso, e mantida a decisão do Pregoeiro, será o feito apreciado pela Autoridade
competente. O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

13.6.

Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
Presidente do TRE-AM poderá homologar o procedimento de licitação e determinar o
registro de preços da licitante vencedora.

14 – DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO – EQUIPAMENTOS E SOFTWARE

14.1 Conforme especificações constantes nos itens “1“ e “2” do Termo de Referência.

15 – DAS OBRIGAÇÕES DO TRE/AM

15.1.

São obrigações do TRE/AM as constantes do item “3” do Termo de Referência.

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

16.1.

São obrigações da licitante vencedora as constantes do item “3” do Termo de Referência.

17 – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

17.1.

Pelo regular fornecimento do serviço, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas pagará à
contratada os valores devidamente registrados na respectiva Ata de Registro de Preços e
consignados na correspondente Nota de Empenho, em conformidade com os termos e
especificações constantes neste Edital, sem qualquer ônus ou acréscimos.
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17.2.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas efetuará o pagamento dos serviços por meio de
crédito em conta corrente da empresa, mediante Ordem Bancária, em até 5 (cinco) dias
úteis, contados a partir do registro da aceitação dos equipamentos e software constantes das
Notas Fiscais, desde que presente os documentos elencados no item 19.3 deste Edital.

17.2.1. Será permitido o envio de nota de empenho por meio eletrônico (e-mail), desde que
a contratada acuse, por meio eletrônico ou outro documento oficial, no mesmo
prazo do caput deste item, o seu recebimento.

17.3.

Para fazer jus ao pagamento dos serviços devidamente contratados e efetivamente
entregues, a contratada deverá enviar ao TRE/AM a(s) nota(s) fiscai(s) juntamente com o(s)
recibo(s) regularmente assinado(s).

17.3.1.

17.4.

Os Fiscais da contratação poderão verificar a permanência da contratada no
SIMPLES Nacional mediante consulta ao Portal do SIMPLES Nacional, e anexar cópia
da consulta na documentação referente ao pagamento, não havendo, nesse caso, a
necessidade de se juntar a Declaração de Optante pelo SIMPLES nas Liquidações de
Despesas de empresas enquadradas nessa situação.

A regularidade perante o FGTS, Dívida Ativa, Tributos Federais e Débitos Trabalhistas, será
consultada pela fiscalização do Contrato, no momento da formalização da solicitação de
liquidação de despesa. Caso a empresa não esteja regular, deverá ser comunicada do fato, e
a liquidação permanecerá no aguardo da regularização, sem que ocorram ônus para o TREAM, decorrentes do não pagamento, até que a empresa regularize a sua situação perante os
institutos citados.

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1.

Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro
de preços, não assinar o contrato, não retirar a nota de empenho, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

18.2.

O atraso injustificado na execução ou entrega do serviço ou fornecimento de
material/equipamento, por período superior a 30 (trinta) dais, poderá ensejar a rescisão do
contrato.
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18.3.

Pela inexecução total ou parcial da avença, a Administração poderá aplicar à contratada as
seguintes sanções, garantida a prévia defesa e o recurso:

a) Advertência;
b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal global do respectivo
serviço.
c) Multa moratória de 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso na entrega do
serviço contratado, tomando por base o valor global do respectivo serviço, limitado a
10% (dez por cento), pelo atraso injustificado na excução do contrato.

18.4.

As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela autoridade competente do TRE-AM,
segundo a gravidade da falta cometida, em atendimento aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, garantida a prévia defesa, o recurso e o regular processo administrativo, e
serão compulsoriamente registradas no SICAF, no Sistema Integrado de Registro do
CEIS/CNEP da Controladoria Geral da União e no Cadastro Informativo de Créditos não
quitados do Setor Público Federal – CADIN, conforme o caso.

18.5.

As sanções serão relevadas mediante comprovação da incidência das hipóteses previstas nos
incisos II e V do § 1º do Art. 57 da Lei n. 8.666/93, bem como na ocorrência de caso fortuito,
força maior ou fato do príncipe, desde que regularmente comprovado em documentos
contemporâneos a sua ocorrência, motivos em que a contratada não responderá pelos
prejuízos resultantes, conforme preceitua o Art. 393 do Código Civil.

18.6.

O prazo para defesa prévia e para recurso das sanções previstas neste Edital é de 5 (cinco)
dias úteis, contados da regular notificação da contratada, sendo idêntico o prazo para
resposta da autoridade competente.

18.7.

Se a contratada incorrer nas hipóteses de multas previstas neste Edital, havendo créditos a
receber em razão do fornecimento, será efetuada a glosa do valor correspondente à sanção a
ser aplicada, momento em que será notificada para apresentar defesa prévia.

18.8.

Aceita a defesa, o valor glosado será devolvido. Em caso de indeferimento ou não
apresentação de defesa prévia e, posteriormente, de recurso, o valor será recolhido ao
Tesouro Nacional, conforme decisão da autoridade competente.

18.9.

Na inexistência ou insuficiência de pagamentos a serem realizados pelo Contratante,
incorrendo a contratada nas sanções previstas neste Edital, será notificada da abertura de
instrução acerca da aplicação da penalidade de multa, podendo manifestar-se sobre a
matéria objeto do procedimento, no prazo fixado no item 20.7.
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18.10. Indeferidas as alegações apresentadas na defesa prévia ou esgotado o prazo para sua
apresentação sem manifestação da contratada, a autoridade competente aplicará a sanção
cabível, respeitados os direitos previstos no capítulo V da Lei n. 8.666/93.

18.11. No caso de aplicação das multas previstas neste Edital, após a decisão da autoridade
superior, o TRE-AM emitirá Guia de Recolhimento da União–GRU no valor correspondente,
cujo pagamento deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a regular
notificação, sob pena de cobrança judicial.

18.12. Caso o valor da multa não seja passível de inscrição em dívida ativa, a contratada sujeitar-seá à aplicação de outra sanção, respeitando-se, em qualquer hipótese, o devido processo
legal.

19 – DA FORMALIZAÇÃO DO COMPROMISSO E DA CONTRATAÇÃO

19.1.

Homologado o resultado da licitação, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas convocará a
licitante vencedora para assinatura da Ata de Registro de Preços, que após, cumpridos os
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas neste Edital.

19.2.

A ata de registro de preços terá validade de doze meses, a partir da data da publicação do
extrato da ata de registro de preços no DOU, com fulcro no inciso III do § 3º do Art. 15 da Lei
n. 8.666/93.

19.3.

A aquisição dos materiais/equipamentos ou serviço junto à licitante registrada será
formalizada por meio de contrato e notas de empenho de despesa.

19.4.

A existência de preços registrados não obriga o TRE-AM a firmar as aquisições que deles
poderá advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

20 – DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

20.1.

Os instrumentos contratuais decorrentes das Atas de Registro de Preços poderão sofrer
alterações, obedecidas as disposições contidas no Art. 65 da Lei n. 8.666/93.

20.2.

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
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cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores (Art. 17 do Decreto 7.892 de 23.12.2013).

20.2.1. Para atender ao disposto neste item, serão realizadas periodicamente pesquisas de
mercado para comprovação da vantajosidade, nos termos da norma contida no
inciso XI, Artigo 9º, Decreto n. 7.892/2013.

20.3.

20.4.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

a)

Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

b)

Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c)

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:

a)

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

b)

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

20.5.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas para obtenção da contratação mais
vantajosa.

20.6.

Eventuais pedidos de alteração/revisão nos preços registrados realizados após a emissão de
nota de empenho, se aceitos, somente terão alcance sobre os saldos das respectivas atas.

21 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

21.1.

O fornecedor terá seu registro de preços cancelado quando:

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

a)

Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços e deste Edital, que considerarse-á transcrito na respectiva Ata;

b)

Não retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pelo Tribunal
Regional Eleitoral no seu instrumento convocatório, sem justificativa aceitável;

c)

Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de tornar-se superior àqueles
praticados no mercado;

d)

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei n. 8.666 de
1993, quando aplicada por este Tribunal, ou no Art. 7º da Lei n. 10.520 de 2002;

21.1.1. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b” e “d” será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme disposto no Art. 20 do Decreto n. 7.892/2013.

21.2.

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

a)

Por razão de interesse público; ou

b)

A pedido do fornecedor.

22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

22.1

As despesas decorrentes da eventual aquisição correrão à conta do Programa de Trabalho
02.122.0033.20GP.0013 – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral – no Estado do Amazonas e 02.061.0570.4269.0001 – Pleitos Eleitorais, ND
44.90.52.37 – Equipamentos de TIC - Ativos de Rede (Material Permanente).

23 – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

23.1

A despesa com o objeto desta licitação é estimada em R$ 118.247,50 (cento e dezoito mil,
duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme planilha estimada de
preços (Anexo II deste Edital).

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

24 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO, DAS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM E DO PRAZO
DE ENTREGA
24.1. As condições gerais de fornecimento, as especificações de cada item, incluindo a garantia, e o
prazo de entrega estão descritos, respectivamente, nos itens “2” e “4”, do Termo de
Referencia, anexo I deste Edital.

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

25.1

O prazo para assinatura da ata de registro de preços e para retirada da(s) nota(s) de
empenho será de até 3 (três) dias úteis, a contar da notificação pelo TRE-AM, que poderá
dar-se via e-mail ou ser entregue diretamente na sede da contratada.

25.2

Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias corridos quando não disposto em contrário. Os
prazos somente iniciam e vencem em dia de efetivo expediente no Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas.

25.3

Se os prazos elencados neste Edital findarem em dia que não haja expediente no TRE-AM,
ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

25.4

Na hipótese de atraso injustificado na entrega dos serviços, o disposto no subitem anterior
será desconsiderado para fins de contagem dos dias de atraso.

25.5

Considera-se atraso justificado o decorrente das hipóteses previstas nos incisos II e V do § 1º
do Art. 57 da Lei n. 8.666/93, de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe,
contemporâneos ao prazo da entrega, desde que regularmente comprovados, cabendo à
contratada apresentar as justificativas por escrito, devidamente fundamentadas.

25.6

Os pedidos de prorrogação e as justificativas apresentadas pelas contratadas serão
apreciados pela autoridade competente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.

25.7.

Não sendo aceitos os pedidos de prorrogação e as justificativas, ou não sendo estes
apresentados no prazo previsto neste Edital, iniciar-se-ão os procedimentos referentes à
aplicação das sanções administrativas, podendo o TRE-AM, ainda, decidir pelo cancelamento
da ata de registro de preços ou da nota de empenho, além das cominações legais aplicáveis.

25.8

Aos recursos administrativos aplicam-se, subsidiariamente, as normas da Lei n. 8.666/93.
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25.9

O TRE-AM informará à licitante qualquer decisão decorrente de requerimentos
apresentados, bem como de decisões relativas à aplicação das sanções previstas neste Edital,
do que será comunicada da abertura de prazo para apresentação de recurso, nos termos
constantes do item 20.7 deste Edital.

25.10 Constituem fases para a aplicação das sanções previstas: a notificação, a defesa prévia, a
decisão, o recurso, a decisão referente ao recurso e a execução.

26 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO

26.1

Por ocasião da homologação da licitação, será incluído, na respectiva Ata de Registro de
Preços na forma de anexo, o registro das licitantes não desclassificadas que aceitarem cotar
os bens ou serviços com preços iguais aos da licitante vencedora na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando
o objeto não atender aos requisitos previstos no Art. 3º da Lei n. 8.666/93.

26.2

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
por meio eletrônico, na forma estabelecida por este Edital.

26.2.1 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

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

26.3

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, por meio eletrônico, na forma
prevista neste Edital, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública.

26.3.1 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no
prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

26.3.2 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
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26.4

Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.

26.5

A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

26.6

As empresas interessadas no certame poderão formular consultas, solicitar informações e
obter esclarecimentos relativos à licitação, em campo próprio do sistema ou mediante
mensagem endereçada ao e-mail cpl@tre-am.jus.br.

26.7

Constituem anexos do presente Edital, complementando-se para a definição do objeto desta
licitação:

Anexo I – Termo de Referência COINF/STI/TRE/AM e seus anexos;
Anexo II – Planilha Estimada de Preços; e
Anexo III – Portaria n. 438/2016 – TRE/AM.
Anexo IV - Contrato

Manaus (AM),14 de Março de 2022.

Aldo Anísio Pereira de França
PREGOEIRO
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Anexo I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de infraestrutura de
tecnologia da informação, com o objetivo de atender às necessidades de interligação do Projeto
Amazônia Conectada ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, conforme condições e
especificações deste termo de referência.
O registro de preços terá validade de 12(doze) meses, a contar da publicação do extrato
da respectiva ata.
2. JUSTIFICATIVAS
Considerando a necessidade de interligação da rede do TRE-AM ao projeto Amazônia
conectada, a presente aquisição tem como objetivo garantir o funcionamento adequado da rede de
comunicação nos municípios interligadas pelo projeto Amazônia Conectada.
As especificações abaixo estão descritas e organizadas em lote seguindo a compatibilidade
dos equipamentos utilizados no projeto Amazônia Conectada.
A obtenção dos itens descritos neste termo de referência está de acordo com a estratégia
de modernização empregada pela Coordenadoria de Infraestrutura.

3. CONTEÚDO DOS LOTES
QTD.
LOTE

01

ITEM

DESCRIÇÃO

REGISTRADA

1

SWITCH HP 5130 24 PORTAS

10

2

SFP QUANTA 1.25G SFP-LX LC DDM

20

3

CORDÃO ÓPTICO LC-LC 2,5M(SM)

20
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4. ESPECIFICAÇÕES

LOTE

ITEM CATMAT

01

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM

24 portas 10/100/1000BASE-T, 4 portas SFP+
24 portas 10/100/1000 com detecção automática RJ-45
4 portas 1000/10000 SFP+ fixas
Memória e processador SDRAM de 1 GB
tamanho do buffer de pacotes: 1,5 MB
128 MB de flash
Latência de 1000 Mb:< 5 µs
Latência de 10 Gbps:< 1,5 µs
Capacidade de produção até 96 Mpps
Capacidade de routing/switching 128 Gbps
393272 Capacidades de empilhamento IRF9 switches
Caracteristicas de gestão
IMC - (Intelligent Management Center) Gerenciamento Centralizado de
Redes
interface de linha de comando Navegador Web
Gerenciador de SNMP

01

Compatível com item 02

02

Garantia 3 Anos
Deve ter suporte à conexão em SFP;
Deve ter porta com velocidade de 1Gbps;
Deve suportar o padrão 1000Base-LX;
Deve possuir conector do tipo LC;
Deve suportar conexão em fibra do tipo monomodo com 1310nm de
390885 comprimento de onda e até 20Km de distância;
Os equipamentos ofertados deverão ser novos e com embalagem do
fabricante. Não serão aceitos transceivers vindos de reparos,
recondicionados e/ou outra forma que demonstre que os transceivers
tiveram uso anterior.
Garantia 3 Anos

03

Monomodo
Duplex
52280
Tamanho 2,5M
Tipo de Conector LC-LC
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5. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

a) A entrega dos materiais deverá efetuar-se na Comissão Permanente de Recebimento do
TRE-AM, localizada no Edifício Sede do TRE-AM, Av. André Araújo, nº 200, Aleixo, CEP
69060-000, Manaus – AM, de segunda a sexta-feira, no horário das 08 às 14h.
b) Havendo alteração no endereço de entrega, sem alteração do município, o mesmo será
disponibilizado por ocasião da entrega da Nota de Empenho;
c) Os produtos definidos neste Termo deverão ser novos e sem utilização anterior, originais e
de boa qualidade, livres de defeitos, imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam
a usabilidade, observando rigorosamente as características especificadas, devendo ser
apresentados nas embalagens originais dos fabricantes, adequadas para proteger seu
conteúdo contra danos durante o transporte até o local de entrega;
d) O fornecedor deverá apresentar a garantia correspondente a cada item da Ata de Registro
de Preços, a contar da data de aceite efetuada pelo TRE-AM.
6. OBRIGAÇÕES
Caberá à CONTRATANTE:
a) Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser
solicitados pelo representante da CONTRATADA;
b) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA nos prazos previstos na legislação em vigor, após
o cumprimento das formalidades legais;
c) Emitir o aceite do objeto contratado após verificação das especificações, rejeitando o que
não estiver de acordo, por meio de notificação à CONTRATADA;
d) Relacionar-se com a contratada exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada.
Caberá à CONTRATADA:
a)

Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes do fornecimento, bem como, pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na entrega dos materiais
contratados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela
Administração do TRE-AM;

b)

Substituir e/ou refazer, às suas expensas, todo e qualquer equipamento que estiver em
desacordo com as especificações (e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência
de transporte ou acondicionamento), após a notificação formal do CONTRATANTE;

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

c)

Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação;

d)

Arcar com todas as despesas diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE;

e)

Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto contratado, prestando
todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações
se obriga a atender;
7. PRAZO DE ENTREGA

a) O prazo de entrega dos materiais será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, a contar da
data da retirada da correspondente Nota de Empenho.
b) Os prazos de entrega, substituição e reposição admitem prorrogação, mantidas as demais
cláusulas da contratação e da nota de empenho que não sofrerem influência dessa
prorrogação, sendo assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da
contratação, desde que ocorra um dos motivos previstos nos incisos I a VI do § 1º do Art. 57
da Lei n. 8.666/93, devendo ser requerida por escrito, justificadamente, e apresentada até o
último dia do referido prazo.
8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E PROPOSTA DE PREÇOS

Será considerada vencedora a proposta com o menor valor por item, para fins de registro de
preços.
A proposta de preços deve ser apresentada conforme modelo do ANEXO I deste termo de
referência.

9. PAGAMENTO
O pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias úteis a contar do atesto da Nota Fiscal,
salvo quando houver pendência de liquidação de qualquer obrigação financeira que for imposta à
CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimplência, depois do aceite na nota fiscal e
conclusão da entrada de material efetuada pela Comissão de Recebimento do TRE-AM, por meio
de depósito em conta corrente, mediante Ordem Bancária.
A Nota Fiscal deverá ser apresentada devidamente preenchida e discriminada, em nome do
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, CNPJ nº 05.959.999/0001-14 e remetida via protocolo ao
setor solicitante.
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10. SANÇÕES
a) O descumprimento das condições estabelecidas no presente Termo sujeitará a
CONTRATADA às penalidades previstas em lei.

Rubens Antônio Pinto Soares
Chefe de Seção Produção
De acordo:
Rodrigo de Carvalho
Coordenador de Infraestrutura
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ANEXO I – DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Proposta que faz a empresa __________________________________ inscrita no CNPJ
_____________, localizada no endereço ________________________________________, na
cidade de ___________________________, telefone _______________, fax ______________, email ________________________, para o FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO OU ACESSÓRIO
________________________________________, de acordo com todas as especificações e
condições estabelecidas no pregão eletrônico e anexos.

LOTE

01

ITEM

UNIDADE

DESCRIÇÃO

QUANTI
DADE
REGIST
RADA

1

SWITCH HP 5130 24 PORTAS

10

10

2

SFP QUANTA 1.25G SFP-LX
LC DDM

20

20

3

CORDÃO ÓTICO LC-LC 2,5M

20

20

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$) DO
LOTE

A empresa ___________________________ declara que concorda com todas as especificações do
edital e seus anexos.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
Obs.: Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos,
como impostos, taxas, fretes e garantia dos equipamentos.
CIDADE: __________________________________ ESTADO: _______
DATA: _____/______/______

NOME DA EMPRESA E CNPJ
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ANEXO II – DO TERMO DE REFERÊNCIA
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ______/2022
Aos _____ dias do mês de ___________________ do ano de dois mil e vinte e um, a
UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, inscrito no
CNPJ/MF sob o n.º 05.959.999/0001-18, com sede provisória na Av. André Araújo, nº 200, Aleixo,
CEP 69060-000, Manaus – AM, doravante designado CONTRATANTE, neste ato representado por
seu Diretora-Geral, _______, no uso da atribuição que lhe foi atribuída regimentalmente, resolve
REGISTRAR OS PREÇOS dos materiais permanentes licitados mediante o Pregão SRP nº
_______/2022, sob o regime de aquisição pelo sistema de registro de preços, a fim de atender às
necessidades deste Tribunal, nos termos das Leis nº 8.666/93, 10.520/02 e do Decreto 7.892/2013,
e suas alterações, em conformidade com as cláusulas e condições que se seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA: ITENS E FORNECEDORES REGISTRADOS
1.1- A partir desta data, ficam registrados neste Tribunal os preços dos fornecedores abaixo
indicados, objetivando o compromisso de fornecimento dos bens constantes do quadro abaixo,
nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Lote

Item

Empresa vencedora:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/fax:
Email:
Representante:
CPF:

Descrição

Qtde.

Valor

Valor

Estimada

Unitário/Mensal

Total
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1.2 - A existência de preços registrados não obriga este Tribunal a contratar, sendo facultada a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições, conforme disposição contida no
Edital de Licitação do Pregão nº ____/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA: EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO
2.1 - Os Materiais com preços registrados serão adquiridos de acordo com a necessidade e
conveniência deste Tribunal, mediante a emissão da respectiva Nota de Empenho de despesa,
decorrente desta Ata de Registro de Preços e observadas as disposições contidas no Edital do
Pregão SRP nº ___/2022.
2.2 - O fornecedor fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata
de Registro de Preços.
2.3 - A empresa fornecedora deverá retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 3 (três) dias a
contar da comunicação deste Tribunal, sob pena de decair o seu direito à contratação, sem prejuízo
das sanções legais cabíveis.
2.3.1 - Tratando-se de empresa sediada fora do município de Manaus-AM, a Nota de
Empenho será enviada via fax ou e-mail, devendo a empresa fornecedora retornar o empenho pelos
mesmos meios enviados, com o devido recebimento.
2.4 - O prazo máximo de entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias, a contar da retirada da Nota de
Empenho.
CLÁUSULA TERCEIRA: CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS:
3.1 - O TRE/AM adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata.
3.2 - Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor detentor da Ata serão divulgados
em meio eletrônico, no portal de internet deste Tribunal: www.tre-am.jus.br
CLÁUSULA QUARTA: VIGÊNCIA
4.1 - O prazo de vigência da presente Ata é de 12 (doze) meses a contar da data da sua publicação.
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CLÁUSULA QUINTA: FORO E NORMAS VINCULANTES
5.1 - Fica definido o Foro da Justiça Federal na cidade de Manaus-AM para dirimir os conflitos que
possam ocorrer no presente compromisso.
5.2 - As normas que vinculam o compromisso são o Termo de Referência elaborado pela
COINF/STI/TRE-AM, o Edital de Licitação Modalidade Pregão nº ___/2022, as Leis nº 8.666/93,
10.520/2002 e o Decreto nº 7.892/2013.
Manaus-AM, __ de _____ de 2022.

______________________________
Diretora-Geral do TRE-AM

______________________________
Representante do Fornecedor
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Anexo II DO EDITAL – Planilha Estimada de Preços

Processo: PAD n. 012651/2020.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de infraestrutura de
tecnologia da informação, com o objetivo de atender às necessidades de interligação do Projeto
Amazônia Conectada ao TRE-AM.

Lote

01

Item

Descrição

Quantidade

Unidade

Valor Unitário
Estimado

Valor Total
Estimado

1

SWITCH HP 5130 24 PORTAS - JG975A - Catmat: 393272.

10

Unidade

R$ 10.583,65

R$ 105.836,50

2

SFP QUANTA 1.25G SFP-LX LC DDM - Catmat: 390885.

20

Unidade

R$ 461,23

R$ 9.224,60

3

CORDÃO ÓPTICO LC-LC 2,5M (SM) - Catmat: 52280.

20

Unidade

R$ 159,32

R$ 3.186,40

VALOR ESTIMADO DA DESPESA

R$ 118.247,50

Notas:
1. Planilha de estimativa de despesa conforme art. 40, § 2º, inciso II, da Lei n. 8.666/93 e art. 8º, inciso III, do Decreto n.

10.024/2019.
2. Valores unitários obtidos através de pesquisa de preços nos termos da IN n. 73/2020-SEGES/ME.
3. Especificações e quantitativos conforme Anexo I do Termo de Referência .
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Anexo III – Portaria n. 438/2016 – TRE/AM

PORTARIA N. 438/2016

O PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 7º da Lei n. 10.520/2002, 9.784/1999 e no art. 17 do Regimento
Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

CONSIDERANDO decisão proferida no Processo Administrativo Digital n. 1789/2015;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de sistematizar a aplicação de sanções administrativas a
licitantes, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas,

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir, por meio desta portaria, o rito do Processo Administrativo de Apuração de
Responsabilidade referente às infrações praticadas pelos fornecedores do Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas, bem como regulamentar a competência para aplicação das sanções
administrativas cabíveis, conforme previsto nas leis, normas, contratos e instrumentos
convocatórios.

Parágrafo único. As sanções de que trata esta portaria são as previstas no art. 7º da Lei 10.520, de
17 de julho de 2002.

Art. 2º. Na aplicação das sanções administrativas de que trata esta portaria, a autoridade
administrativa levará em conta a conduta praticada e a intensidade do dano provocado, segundo os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Art. 3º. Nas licitações realizadas na modalidade Pregão, ficará impedido de licitar e contratar com a
União, bem como será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, e no cadastro de fornecedores do TRE-AM, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias e pelo
prazo máximo de 05 (cinco) anos, a que se refere o inciso XIV do art. 4º e o art. 7º da Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, sem prejuízo de multa de até 5% do valor estimado para a contratação e
demais cominações legais, o licitante que:
I – deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;
II – não mantiver as condições apresentadas na proposta;
III – comportar-se de modo inidôneo;
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IV – fazer declaração falsa.
Parágrafo único. Para os fins do inciso III, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts.
90, 92, 93,94, 95 e 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 4º. A iniciativa para instrução do procedimento relativo à aplicação de penalidades será do
pregoeiro, sempre que houver o descumprimento das normas editalícias durante o transcurso do
certame licitatório.

§ 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, o pregoeiro deverá indicar, em despacho
fundamentado, as penalidades específicas que poderão ser aplicadas, demonstrando o dispositivo
editalício violado bem como a respectiva sanção, abstendo-se de realizar cálculos monetários.

§ 2º O pregoeiro, ao indicar as penalidades específicas que deverão ser aplicadas, deverá sopesar
os danos causados à Administração pelo descumprimento de regras editalícias, analisando, sempre
que possível, os transtornos causados ao interesse público.

Art. 5º. O procedimento para apuração da sanção deverá observar o seguinte rito:

I - notificação à licitante, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, acerca da intenção
do Tribunal em aplicar penalidade, designando a abertura de prazo de 05 (cinco) dias para
apresentação de defesa prévia, bem como abertura de vista dos autos;
II – apreciação da defesa prévia pelo pregoeiro em despacho fundamentado e remessa dos
autos à Diretoria-Geral;
III- análise dos autos pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral;
IV - encaminhamento do feito à Presidência pela Diretoria-Geral;
V – decisão sobre a aplicação da penalidade pela Presidência em despacho fundamentado;
VI – notificação ao licitante do ato decisório por intermédio da Comissão Permanente de Licitação;
VII- abertura de prazo de 05 (cinco) dias para interposição de recurso, bem como abertura de vista
dos autos à licitante pela Comissão Permanente de Licitação;
VIII - encaminhamento à Presidência pela Diretoria-Geral;
IX - análise das razões do recurso pela Assessoria Jurídica da Presidência;
X - decisão pelo acolhimento, ou não, do recurso e, consequentemente, pela manutenção, ou não,
da sanção.
XI - mantida a sanção, os autos serão remetidos à Secretaria Judiciária para distribuição, visando a
submissão ao Tribunal, para decisão;
XII - proferida decisão pelo Tribunal, notificação do licitante pela Secretaria Judiciária sobre o ato
que decidiu o recurso
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XIII – após certificado o trânsito em julgado da decisão, pela Secretaria Judiciária, esta remeterá o
feito à Diretoria Geral, para posterior encaminhamento dos autos à Secretaria de Administração,
Orçamento e Finanças, a fim de adotar as providências subsequentes;
XIV – Havendo decisão pela aplicação de multa, os autos serão encaminhados à Coordenadoria de
Orçamento e Finanças para cálculo dos valores a serem recolhidos, emitindo a guia respectiva, que
deverá ser encaminhada à licitante, pelo Gabinete da Secretaria de Administração.

Art. 6º. Quando o contratado apresentar defesa prévia ou fizer uso do direito de recorrer, deverá
indicar o número do respectivo processo. A apresentação da peça dar-se-á de uma das seguintes
maneiras:
I – mediante protocolização na seção de Protocolo e Expedição, que encaminhará o expediente ao
Pregoeiro;
II – mediante encaminhamento via mensagem eletrônica, endereçada à conta de correio eletrônico
da Comissão Permanente de Licitação (cpl@tre-am.jus.br), que deverá certificar o dia e o horário
do recebimento.

§ 1º A cópia da notificação enviada ao licitante deverá ser juntada aos autos, devendo o servidor,
responsável por esse procedimento, registrar os dados relativos à confirmação de recebimento.

§ 2º O pregoeiro, antes de analisar o mérito da defesa prévia, deverá certificar, por escrito, a
tempestividade da respectiva apresentação ou interposição.

§ 3º Caso o contratado não tenha domicílio ou sede em Manaus/AM, poderá ser apresentada a
defesa prévia ou interposto o recurso por intermédio dos Correios, desde que observados os prazos
legais.

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Manaus, 02 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR YÊDO SIMÕES DE OLIVEIRA
Presidente do TRE
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ANEXO IV DO EDITAL – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS
NECESSIDADES DE INTERLIGAÇÃO DO
PROJETO AMAZÔNIA CONECTADA,
CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO AMAZONAS, E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX.
Aos (XX) XXXXX dias do mês XXXXXX de dois mil e vinte e um, compareceram, de um lado, a
UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, inscrito no
CNPJ sob o n.º 05.959.999/0001-14, situado na Av. André Araújo, n.º 200, Aleixo, na cidade
de Manaus/AM, representado pelo seu Presidente, o Desembargador WELLINGTON JOSÉ
DE ARAÚJO, portador da C.I. n.º 147 TJ/AM, inscrito no CPF sob o n.º 006.894.322-91,
residente e domiciliado na cidade de Manaus/AM, no uso das atribuições que lhe são conferidas, neste ato denominado CONTRATANTE e, de outro, a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n.º XXXXXXXXXXXXXXXXX, situada na
Rua XXXXXXXXXXXXXX, n.º XXX bairro XXXXXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXX/AM,
representada pelo seu Diretor Comercial, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da C. I. n.º
XXXXXXXX SSP/AM, inscrito no CPF sob o n.º XXXXXXXXXXXXX, ora denominada
CONTRATADA, por força do presente instrumento e em conformidade com o Processo PAD
n.º 12651/2020 –TRE/AM, com os termos do Edital de Pregão n.º XX/2021 e seus Anexos,
e com o disposto na Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e alterações posteriores, e na Lei n.º
8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores, para celebrar CONTRATO DE AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO DO PROJETO AMAZÔNIA
CONECTADA AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Contrato tem como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS
NECESSIDADES DE INTERLIGAÇÃO DO PROJETO AMAZÔNIA CONECTADA AO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, conforme condições e especificações do Termo de
Referência COINF/STI/TRE-AM.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
Pela execução do objeto do presente Contrato o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
valor de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme
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proposta comercial da CONTRATADA e em conformidade com os termos definidos no Edital
de Licitação, sem quaisquer ônus ou acréscimos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para efeitos de recebimento pelo fornecimento de materiais e
equipamentos, a CONTRATADA deverá encaminhar ao TRE/AM, mediante requerimento, os
seguintes documentos:
I – Nota fiscal/fatura;
II – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
III – Recibo de Pagamento regularmente assinado;
IV – Comprovantes de Regularidade perante a Fazenda Federal, a Dívida Ativa da União, o
FGTS, com validade vigente; e
V – Declaração a que se refere o art. 6º, caput, da Instrução Normativa SRF n. 1540, de 05
de janeiro de 2015, caso a empresa seja optante pelo SIMPLES nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O TRE/AM efetuará o pagamento dos materiais/equipamentos
efetivamente fornecidos e devidamente aceitos, por meio de crédito em conta corrente da
empresa, mediante Ordem Bancária, em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
de apresentação da nota fiscal ou fatura da Contratada acompanhada de todos os
documentos necessários à atestação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A atestação será efetuada pelo Gestor da contratação em até 2
(dois) dias úteis, contados a partir da apresentação da nota fiscal ou fatura pela contratada
e da comprovação da regularidade necessária para pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO: O prazo para atestação não ocorrerá enquanto a conformidade
depender de providências por parte da Contratada, comprovadamente solicitadas pelo
Gestor da contratação

PARÁGRAFO QUINTO: Fica assegurado ao TRE-AM o direito de não efetivar o pagamento se
ficar comprovada a imperfeição ou defeito dos materiais e equipamentos, ou se o seu
fornecimento ou entrega estiver em desacordo com as normas técnicas, especificações,
projetos ou demais documentos determinantes de suas características, devendo então
serem justificadas, por escrito, as razões da não aceitação.

PARÁGRAFO SEXTO: O CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos quais
deva constar deverá ser o mesmo indicado no preâmbulo do contrato, na proposta
comercial apresentada por ocasião da licitação, e na nota de empenho. Eventual mudança
do CNPJ da contratada (matriz/filial), encarregada da execução da contratação, constante
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dos documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, no prazo
máximo de 8 (oito) dias úteis da data prevista para o pagamento da nota fiscal.
PARÁGRAFO SÉTIMO: O TRE-AM, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
PARÁGRAFO OITAVO: O pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação
qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade aplicada.
PARÁGRAFO NONO: Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos
provocados exclusivamente pelo TRE/AM, o valor devido deverá ser acrescido de
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, e os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I – I = (TX/100)/365; e
II – EM = I x N x VP
(onde: I= Índice de atualização financeira; TX = Percentual da taxa de juros de mora atual;
EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; e VP = Valor da parcela em atraso).
PARÁGRAFO DEZ: Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por
atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à
apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar
se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e
imputação de ônus a quem deu causa à mora.
PARÁGRAFO ONZE: A regularidade perante o FGTS, Dívida Ativa e Tributos Federais e
Débitos Trabalhistas, será consultada pelo TRE/AM no momento da formalização da
solicitação de liquidação de despesa, caso a empresa não esteja regular, deverá ser
comunicada do fato, e a liquidação permanecerá no aguardo da regularização, sem que,
ocorram ônus para o TRE-AM decorrentes do não pagamento até que a empresa regularize
a sua situação perante os institutos citados.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do presente Instrumento Contratual correrão por
conta do Programa de Trabalho 02.122.0033.20GP.0013 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa) e, sendo o caso, o Programa de Trabalho 02.061.0570.4269.0001 (Pleitos
Eleitorais), 44.90.52.37 – Equipamentos de TIC – Ativos de Rede (Material Permanente).
PARÁGRAFO ÚNICO: Para cobrir as despesas decorrentes deste Contrato, foi emitida a
em XX/XX/2021, no valor de R$
Nota de Empenho nº.
2021NE000XXX,
(XXXXXXXXXXXXXXX).
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CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS E CONDIÇÕES GERAIS DE
FORNECIMENTO
As especificações dos materiais encontram-se no item “4” e as condições gerais de
fornecimento estão dispostas no item “5”, ambas do Termo de Referência COINF/STI/TREAM.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de publicação de
seu extrato no Diário Oficial da União.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: o presente Contrato poderá ser prorrogado com vistas à obtenção
de preços e condições mais vantajosas para o CONTRATANTE, limitado, em qualquer caso,
a 60 (sessenta) meses, sempre através de Termos Aditivos, conforme permissivo contido no
Art. 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caráter excepcional, mediante autorização da autoridade
superior e devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá ser
prorrogado em até 12 (doze) meses, conforme faculta o Art. 57, § 4º da Lei n.º 8.666/93 e
alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:
I - Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes do fornecimento, bem como, pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na entrega dos materiais contratados, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela Administração do TRE-AM;
II - Substituir e/ou refazer, às suas expensas, todo e qualquer equipamento que estiver em
desacordo com as especificações (e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de
transporte ou acondicionamento), após a notificação formal do CONTRATANTE;
III – Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação;
IV – Arcar com todas as despesas diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE;
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V – Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto contratado, prestando todos
os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a
atender;
VI – Proceder à entrega dos materiais no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data
da retirada da Nota de Empenho.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:
I – Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser
solicitados pelo representante da CONTRATADA;
II – Efetuar os pagamentos à CONTRATADA nos prazos previstos na legislação em vigor,
após o cumprimento das formalidades legais;
III – Emitir o aceite do objeto contratado após verificação das especificações, rejeitando o
que não estiver de acordo, por meio de notificação à CONTRATADA;
IV – Relacionar-se com a contratada exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no
Art. 65, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.
PARÁGRAFO ÚNICO: A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem no objeto do contrato, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor estimado inicial atualizado do contrato, conforme dispõe
o §1º do art. 65, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA – DA REVISÃO
O presente Contrato poderá ser revisto, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis,
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos de sua execução, ou
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando, dessa
forma, álea econômica extraordinária e extracontratual.
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CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTE
Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados somente depois de decorridos
12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta constante no
instrumento convocatório.
I – O reajuste será feito de ofício pelo CONTRATANTE, tomando como base o índice
verificado no mês da apresentação da proposta comercial pela CONTRATADA;
II – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data do
último reajuste ocorrido.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Enquanto não forem divulgados todos os índices correspondentes
aos meses em que ocorrer a periodicidade, o reajuste será calculado de acordo com os
últimos índices conhecidos, fazendo jus, a CONTRATADA, às compensações devidas assim
que publicados os índices faltantes.

CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO CONTRATUAL
O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas
neste Contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE, sem ônus de
qualquer espécie para este e sem prejuízo do disposto na CLÁUSULA NONA, o direito de
dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou via
postal, com prova de recebimento, sem prejuízo dos demais motivos previstos no Art. 78 da
Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão do presente contrato dar-se-á nas seguintes
modalidades, consoante estabelece o Art. 79 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores:
I-

Unilateralmente, a critério exclusivo do CONTRATANTE, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII e XVIII, do Art. 78 da mesma Lei;

II -

Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE; e

III -

Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade máxima do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DOZE - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Este Contrato fundamenta-se nas Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993 e vincula-se ao
Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º XX/2021, constante do Processo PAD n.º
1330/2021 – TRE/AM, bem como à proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA TREZE – DAS PENALIDADES
O contratado ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no
SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o art. 4º, XIV, da
Lei 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais, nos
prazos e em face da prática ou omissão dos atos seguintes:
a) Por até 1 (um) ano, no caso de ensejar o retardamento da execução de seu
objeto ou de falhar na execução da contratação;
b) Por até 2 (dois) anos, no caso de não manter a proposta, deixar de entregar
documentação exigida para o certame, ou, convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta, não assinar o contrato, ou, na hipótese de retardamento da
execução do objeto ou de falha na execução da contratação, causar prejuízo ao
TRE-AM;
c) Por até 5 (cinco) anos, no caso de apresentar documentação (exigida para o
certame) falsa, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou na
execução da contratação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pela inexecução, total ou parcial, da contratação o TRE-AM
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes
sanções:
a) Advertência por inexecução parcial da contratação que não trouxer prejuízo à
execução do objeto, como atrasos injustificados no acatamento das decisões,
observações e sugestões feitas pela EGC ou inobservância de obrigação que não
justifique imposição de penalidade mais grave.
- A advertência será aplicada pela fiscalizção, mediante aviso escrito à Contratada,
após 5 (cinco) dias úteis para sua manifestação, caso esta não apresente justificativa
ou a apresentada seja insuficiente.
b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal global da respectiva
aquisição.
c) Multa moratória de 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso na entrega da
aquisição contratada, tomando por base o valor global da respectiva aquisição, limitado a
10% (dez por cento), pelo atraso injustificado na excução do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções previstas neste Contrato serão aplicadas pela autoridade
competente do TRE-AM, segundo a gravidade da falta cometida, em atendimento aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, garantida a prévia defesa, o recurso e o regular processo
administrativo, e serão compulsoriamente registradas no SICAF, no Sistema Integrado de Registro
do CEIS/CNEP da Controladoria Geral da União e no Cadastro Informativo de Créditos não quitados
do Setor Público Federal – CADIN, conforme o caso.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: As sanções serão relevadas mediante comprovação da incidência das
hipóteses previstas nos incisos II e V do § 1º do Art. 57 da Lei n. 8.666/93, bem como na ocorrência
de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, desde que regularmente comprovado em
documentos contemporâneos a sua ocorrência, motivos em que a contratada não responderá pelos
prejuízos resultantes, conforme preceitua o Art. 393 do Código Civil.

PARÁGRAFO QUARTO: O prazo para defesa prévia e para recurso das sanções previstas neste
Contrato é de 5 (cinco) dias úteis, contados da regular notificação da contratada, sendo idêntico o
prazo para resposta da autoridade competente.

PARÁGRAFO QUINTO: Se a contratada incorrer nas hipóteses de multas previstas neste Contrato,
havendo créditos a receber em razão do fornecimento, será efetuada a glosa do valor
correspondente à sanção a ser aplicada, momento em que será notificada para apresentar defesa
prévia.

PARÁGRAFO SEXTO: Aceita a defesa, o valor glosado será devolvido. Em caso de indeferimento ou
não apresentação de defesa prévia e, posteriormente, de recurso, o valor será recolhido ao
Tesouro Nacional, conforme decisão da autoridade competente.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Na inexistência ou insuficiência de pagamentos a serem realizados pelo
Contratante, incorrendo a contratada nas sanções previstas neste Contrato, será notificada da
abertura de instrução acerca da aplicação da penalidade de multa, podendo manifestar-se sobre a
matéria objeto do procedimento, no prazo fixado no parágrafo quarto.

PARÁGRAFO OITAVO: Indeferidas as alegações apresentadas na defesa prévia ou esgotado o prazo
para sua apresentação sem manifestação da contratada, a autoridade competente aplicará a
sanção cabível, respeitados os direitos previstos no capítulo V da Lei n. 8.666/93.

PARÁGRAFO NONO: No caso de aplicação das multas previstas neste Contrato, após a decisão da
autoridade superior, o TRE-AM emitirá Guia de Recolhimento da União–GRU no valor
correspondente, cujo pagamento deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após
a regular notificação, sob pena de cobrança judicial.

PARÁGRAFO DEZ: Caso o valor da multa não seja passível de inscrição em dívida ativa, a contratada
sujeitar-se-á à aplicação de outra sanção, respeitando-se, em qualquer hipótese, o devido processo
legal.
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CLÁUSULA CATORZE – DAS RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA
FONTE

Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que
couber, às retenções na fonte nos seguintes termos:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: do imposto sobre a renda - IRPJ, da contribuição social sobre o
lucro líquido - CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para
o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012
(Anexo I) e alterações, conforme determina o art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27/12/1996 e
alterações;
PARÁGRAFO SEGUNDO: do INSS, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da
Instrução Normativa RFB n.º 971, de 13/11/2009 e alterações, conforme determina a Lei
n.º 8.212, de 24/07/1991 e alterações;

CLÁUSULA QUINZE – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Aplicam-se as normas contidas no art. 109 da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DEZESSEIS – DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente Contrato será providenciada pelo CONTRATANTE nos termos do
Art. 61, Parágrafo Único da Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA DEZESSETE – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
Integram o presente Termo de Contrato, como se nele estivessem transcritos, para todos os
efeitos, seguintes documentos:
I-

Processo PAD n.º 12651/2021 – TRE/AM;

II -

Termo de Referência COINF/STI/TRE-AM;

III -

Edital de Pregão n.º XX/2021; e

IV -

Proposta comercial firmada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DEZOITO – DO FORO
Para dirimir questões derivadas deste Contrato, fica eleito o foro da Seção Judiciária da
Justiça Federal da Capital do Estado do Amazonas.
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CLÁUSULA DEZENOVE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os CONTRATANTES observarão, ainda, o seguinte:
I-

Na contagem dos prazos deste Termo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. Os prazos somente se iniciam
e vencem em dia de efetivo expediente no CONTRATANTE;

II -

Considera-se atraso justificado o decorrente dos incisos II e V do § 1º do Art. 57 da
Lei n.º 8.666/93, de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, contemporâneos
ao prazo da entrega, regularmente comprovado, cabendo à CONTRATADA
apresentar as justificativas por escrito e devidamente fundamentadas;

III -

Os pedidos de prorrogação e as justificativas previstas no inciso anterior deverão
ser apreciados pela autoridade competente do CONTRATANTE;

IV-

Não sendo aceitos os pedidos de prorrogação e as justificativas ou não sendo estes
apresentados, iniciar-se-ão os procedimentos referentes à aplicação das sanções
previstas neste Termo, podendo o CONTRATANTE, ainda, decidir pela rescisão do
presente Contrato;

V-

O CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA qualquer decisão decorrente de
requerimentos ou pedidos de justificativas apresentados;

VI -

Constituem fases para a aplicação das sanções previstas: notificação, defesa,
decisão, recurso e execução;

VII - Aos casos omissos aplicar-se-á a Lei n.º 8.666/1993 e alterações subsequentes.
E por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato
lavrado em 1 (uma) via e assinado pelas partes CONTRATANTES.

Manaus (AM), XX de XXXXXXXXXXX de 2021

Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

