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ATENÇÃO 

 

No recente Acórdão TCU nº 754/2015 – Plenário, houve determinação expressa para que a Administração 
Pública instaure processo com vista à penalização das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado 
no artigo 7º da Lei 10.520/02, tanto na licitação quanto no contrato. 

Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente este Edital para formular proposta/lance 
firme e possível de cumprimento. 

A prática injustificada de atos ilegais, v.g., não manter a proposta, deixar de enviar documentação exigida, fazer 
declaração falsa, não assinar o contrato etc., sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, 
sujeitará a licitante a penalidades, as quais serão apuradas em regular processo administrativo. 
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E D I T A L 

– PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 16/2018 – 

PREÂMBULO 

MODALIDADE: PREGÃO; FORMA: ELETRÔNICA 

PROCESSO SEI Nº: 0001389-39.2018.6.07.8100 

PROCESSAMENTO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

OBJETO: FORNECIMENTO DE MEMÓRIAS FLASH COM CONEXÃO USB (PEN DRIVE). 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 7.892/2013, Lei nº 11.488/2007, Lei 
Complementar nº 123/2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) com as alterações da Lei 
Complementar nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, com as devidas alterações e, subsidiariamente, da Lei nº 
8.666/1993. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO; 

CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM; 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO; 

DA SESSÃO PÚBLICA DESTE PREGÃO ELETRÔNICO: 
DIA: 31 de Julho de 2018; 

HORÁRIO: 14:00 horas (horário de Brasília/DF); 

 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
UASG TRE/DF: 070025  

A UNIÃO, por meio do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF, na forma do que dispõe 
a Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, observadas as disposições 
pertinentes da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte), alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do 
Decreto n.º 8.538, de 6 de outubro de 2015, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e das demais legislações 
aplicáveis à espécie, torna público que fará realizar licitação, na modalidade pregão e na forma eletrônica, com a 
finalidade de selecionar as propostas mais vantajosas, mediante as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório. 

1. OBJETO 

1.1.      A presente licitação tem como objeto o registro de preços para fornecimento provável e futuro de memórias 
flash com conexão USB (pen drive) a este Tribunal e aos órgãos participantes, de acordo com os quantitativos e as 
especificações mínimas que constam do Anexo I ao Termo de Referência, e demais regras estabelecidas neste 
instrumento editalício. 

1.2. Integram este Edital: Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços e Anexo 
III – Minuta de Nota de Empenho; Anexo IV – Local de entrega dos bens; e Anexo V – Modelo de Proposta. 

1.3. Farão parte do Registro de Preços o TRE-DF, como órgão gerenciador, e os órgãos listados no Anexo IV ao 
Edital, como participantes, sendo os mesmos responsáveis por suas respectivas contratações. 

2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A Ata de Registro de Preços, a ser firmada entre o TRE-DF e a empresa que apresentar a proposta classificada 
em 1º (primeiro) lugar na presente licitação, terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da última assinatura 
eletrônica no SEI (Sistema Eletrônico de Informações), na forma do art. 12 do Decreto nº 7.892/2013. 

2.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

2.3. As contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alteradas, observado o disposto no 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

2.4. Por se tratar de Registro de Preços, poderão não ser adquiridas todas as quantidades registradas, em uma 
única contratação ou mesmo ao longo de todo o período de validade da respectiva Ata de Registro de Preços. 
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2.5. Com a finalidade de formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro 
colocado da ata, será incluído como anexo à Ata de Registro de Preços, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 
bens com preços iguais aos da licitante vencedora na sequência da classificação do certame. 

2.5.1. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 2.5., serão classificados 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

2.5.2. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada nas 
hipóteses previstas no parágrafo único do art. 13 (quando o primeiro colocado não assinar a ata, apesar de convocado) e 
nos arts. 20 e 21, do Decreto nº 7.892/2013 (em caso de cancelamento do registro do fornecedor). 

2.5.3. O anexo de que trata o subitem 2.5. consiste na ata de realização da sessão pública do 
pregão, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor 
do certame. 

2.5.4. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 
contratações. 

2.6. Na presente licitação, NÃO será permitida a adesão à Ata de Registro de Preços, tendo em vista que a adesão 
prevista no art. 22 do Decreto 7.892/2013 para órgão não participante é uma possibilidade anômala e excepcional, e não 
uma obrigatoriedade a constar necessariamente em todos os editais e contratos de pregões para Sistema de Registro de 
Preços, nos termos do Acórdão TCU nº 1.297/2015 - Plenário, TC 003.377/2015-6, relator Ministro Bruno Dantas, 
27.5.2015. 

2.7. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de 
Preços, e ainda o seguinte: 

2.7.1. gerenciar a ata de registro de preços. 

2.7.2. conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. 

2.7.3. aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 
procedimento licitatório; 

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

2.8.      Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em 
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar da licitação todas as empresas especializadas no ramo das atividades pertinentes ao objeto 
deste certame e que atendam todas as condições e especificações constantes do corpo e dos anexos deste edital. 

 3.1.1. As empresas deverão estar previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3.2. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos 
órgãos ou entidades da Presidência da República, dos ministérios, das autarquias e das fundações que participam do 
Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, localizada nas Unidades da Federação. 

3.3. O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema dar-se-á pela atribuição e chave de identificação e 
de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. Referido credenciamento implica responsabilidade 
legal da licitante e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma 
eletrônica. 

3.4. As licitantes deverão se informar, junto ao provedor do sistema, a respeito do seu funcionamento e regulamento, 
com o fim de receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por 
ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE-DF 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.6. Caberá à interessada em participar do pregão: 

3.6.1. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, 
quando forem exigidos neste Edital, também os seus anexos. 
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3.6.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão. 

3.6.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o 
sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

3.6.4. Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica. 

3.6.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 

3.7. Além dos casos previstos no art. 9º da Lei nº 8.666/1993, não será admitida a participação de empresas: 

a) que não estejam previstas no subitem 3.1.; 

b) em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

c) que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso (REsp. 174.274/SP – Recurso Especial 
1998/0034745-3) ou impedidas de licitar e contratar com a União ou que tenham sido declaradas inidôneas 
por qualquer órgão da Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

d) que tenham, em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício 
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação (Res. n.º 229/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que dá nova redação ao artigo 
2º da Res. CNJ n.º 07/2005 e suas alterações); 

e) 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; 

f) compondo consórcios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituição (Acórdãos n.º 
265/2010 e n.º 887/2013, todos do Plenário do TCU); 

g) que atuam na condição de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, haja vista ser 
vedada a participação de OSCIP's em processos licitatórios promovidos pela Administração Pública Federal, a 
teor do Acórdão TCU nº 746/2014 – Plenário – (TC-021.605/2012-2); 

h) que tenham sido condenadas à suspensão ou à interdição de suas atividades, nos termos do artigo 
19, inciso II, da Lei n.º 12.846/13; 

i) proibidas de contratar com o Poder Público em virtude de condenação de seus dirigentes ou sócios 
majoritários, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 8.429/92, observado o prazo fixado; 

j) de que sejam proprietários, controladores ou diretores deputados e senadores (artigo 54, inciso II, da 
CF/88); 

k)       cujo o estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão em seu objeto social. 

3.8. Como requisito para participação neste pregão, a licitante deverá declarar, nos campos próprios do sistema 
eletrônico, que: 

a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação;  

b) tem condições de apresentar proposta em conformidade com as exigências deste Edital e seus 
anexos;  

c) se microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa (que se enquadre no 
disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007), que atenda aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 para 
fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

3.8.1.  A declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta 
e ao enquadramento a que se refere a alínea “c” deste subitem, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, na 
Lei n.º 10.520/02, no Decreto n.º 5.450/2005 e no art. 93 da Lei nº 8.666/1993.  

3.9. A participação da licitante acarreta a presunção de que ela se comprometeu a ofertar e prestar 
serviço(s)/produto(s) que atenda(m) a todas as exigências deste instrumento convocatório e seus anexos. 
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3.10. Fica assegurado o tratamento diferenciado e favorecido a Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, nos 
termos da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, e da Lei nº. 11.488/2007. 

4. PROPOSTAS 

4.1. As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então se encerrará 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 4.2. A licitante deverá consignar, via sistema eletrônico, o menor preço por item, já incluso, em seu preço 
final, todos os tributos, obrigações trabalhistas, transporte, alimentação, equipamentos, uniformes, tarifas e demais 
despesas acaso existentes decorrentes da execução do objeto, não se olvidando de também lançar, em campo próprio, 
as informações referidas no subitem 3.8. 

4.3. A omissão na descrição dos prazos e formas estabelecidos neste Edital não provocará a desclassificação da 
licitante omissa, presumindo-se que tenham sido aceitas todas as condições especificadas.  

4.4. As propostas em desacordo com os termos deste instrumento, que se opuserem a qualquer dispositivo legal 
vigente ou que apresentarem irregularidades insanáveis, serão desclassificadas. 

4.5. A proposta apresentada e levada em conta para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade 
da licitante, de forma que, encerrada a fase de recebimento de propostas, não lhe caberá o direito de pleitear qualquer 
alteração, inclusive no que diz respeito a especificações dos produtos e preços apresentados, salvo alterações de 
caráter absolutamente formal, a critério do pregoeiro. 

4.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, se prazo superior não for estipulado na forma do subitem 
11.2., alínea “d”, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, podendo ser 
prorrogado a pedido do pregoeiro e com anuência da licitante.  

5. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

5.1. 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. 

5.1.1. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, ele será, automaticamente, transferido para o primeiro dia útil subsequente ao ora fixado.  

5.2. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em 
campo próprio do sistema eletrônico. 

5.3. Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo 
sistema ou de sua desconexão. 

6. CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

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

6.2. Para o julgamento das propostas, observados todos os critérios estabelecidos no corpo deste Edital e seus 
anexos, será levado em consideração, como critério de julgamento, o menor preço por item. 

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

6.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, esses serão 
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste pregão eletrônico. 

6.5. O pregoeiro poderá transferir o julgamento das propostas para outra data, caso necessite de mais tempo para 
apreciá-las, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir. 

6.6. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real de todos os participantes.  

6.7. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro. 

6.8. Se todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de novas propostas escoimadas das causas que as desclassificaram. 

6.9. No caso do subitem anterior, as novas propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua 
apresentação. 
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   7. FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. Somente as licitantes com propostas classificadas nos termos do Item 6 — CLASSIFICAÇÃO e JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS participarão da fase de lances. 

7.2. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, na qual as licitantes classificadas 
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do 
recebimento, com o respectivo horário e o valor consignado no registro. 

7.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas neste Edital. 

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

7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. 

7.6. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do menor preço por item 
registrado, vedada a identificação da ofertante. 

7.7. 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. 

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

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

7.10. No caso de desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

7.11. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período 
de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 

8. BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 

8.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por essas empresas até 5% (cinco por cento) superior à 
melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, 
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências 
habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste pregão; 

b) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do 
subitem anterior, o pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, que porventura se enquadrem na situação descrita 
nessa condição (situação de empate), na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) O convocado que não apresentar proposta imediatamente (dentro de 5 minutos, controlados pelo sistema), 
decairá o direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06. 

9. DESEMPATE 

9.1. Eventualmente frustrada a fase de lances e havendo empate real entre as melhores propostas, deverá ser 
aplicado o direito de preferência estabelecido no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93.  

9.2. Persistindo o empate ou comprovada a inviabilidade de aplicação da regra do subitem anterior, o pregoeiro 
procederá a sorteio, observado o disposto no art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

10. NEGOCIAÇÃO 

10.1. Encerrada a etapa de lances, ou realizado desempate na forma do item anterior, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance de menor preço por item, 
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se 
admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.  

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

     11. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
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 11.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o pregoeiro fixará prazo à licitante 
detentora do lance de menor preço por item para envio da proposta com o valor readequado ao lance vencedor ou ao 
preço negociado, caso ocorra, conforme disposto no Item 14 — ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO — do 
presente Edital.  

11.2. A proposta será examinada quanto à compatibilidade do preço, em relação ao valor estimado, e à adequação 
técnica para a contratação, bem como deverá conter:  

a) razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail e o número do Edital;  

b) nome, RG e CPF de pessoa hábil para representar a licitante e assinar o contrato ou instrumento 
substitutivo, juntamente com documentação que comprove esse poder; 

c) descrição detalhada do objeto da licitação, com indicação do menor preço por item, conforme 
descrito no Termo de Referência; 

d) prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Caso o prazo de que trata esta alínea não esteja 
expresso na proposta, essa será entendida como válida por 60 (sessenta) dias; 

e) preços por item, unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, prevalecendo 
esse último, em caso de divergência;  

f) declaração formal de que está ciente de que todas as despesas para a execução do objeto, bem 
como todos os tributos incidentes e demais encargos ou outros custos diretos e indiretos, serão de 
responsabilidade da licitante. As despesas não inclusas nas propostas de preços serão de responsabilidade 
da licitante-vencedora, sendo certo que serão desconsideradas quaisquer reclamações ou solicitações, seja a 
que título for, de alteração dos preços constantes da proposta apresentada. 

11.3. Os preços deverão ser líquidos, cotados em real, devendo estar neles incluídos os impostos, as taxas e demais 
encargos, bem como deduzidos descontos que venham a ser concedidos. 

11.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão a revisão desses para mais ou menos, conforme o caso. 

11.5. Desclassificar-se-á a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo pregoeiro no 
prazo que lhe for concedido. 

11.6. Será desconsiderada a parte da proposta que contenha oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

11.7. Sendo aceitável a oferta de menor preço por item, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da 
licitante que a tiver formulado. 

11.7.1. Não sendo aceitável, ou não havendo atendimento das exigências habilitatórias, ou se a licitante deixar 
de reenviar proposta nos termos do subitem 11.1., o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

11.8 Não se admitirá proposta com apresentação de valores simbólicos, irrisórios ou zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos bens de propriedade da 
própria licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

11.8.1. 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. 

11.9. No caso de o pregoeiro considerar qualquer proposta com valor manifestamente inexequível, como forma de 
decisão quanto à desclassificação, promoverá diligência para verificação da compatibilidade dos preços propostos com 
os de mercado, na forma do § 3º, do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93. Para efeito de comprovação de sua exequibilidade, 
poderá haver questionamento junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos 
custos com indícios de inexequibilidade. 

11.10 O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TRE-DF ou de pessoas 
físicas ou jurídicas estranhas ao Órgão, para orientar sua decisão. 

11.11. Tratando-se de adjudicação por itens, não serão aceitos seus valores em patamares superiores aos respectivos 
preços estimados para esta licitação, salvo em caso de diligência realizada pelo pregoeiro que retifique o valor médio 
estimado, cujos atos deverão estar devidamente registrados nos autos da licitação. 

12. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 
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12.1. Não será exigida a apresentação de amostra nesta licitação. 

13. HABILITAÇÃO 

13.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, os documentos 
elencados a seguir, com prazo de validade não expirado: 

a) cópia do CNPJ, nome, RG e CPF do representante legal; 

b) registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e decreto de autorização, em se tratando 
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, além do ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

c) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

d) prova de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, abrangendo as contribuições sociais prevista nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da 
Lei nº 8.212/1991 - mediante a apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à 
dívida ativa da União;  

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa (CNDT), 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; 

f) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da empresa licitante 
emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de abertura do certame; 

g) comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 
quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral for igual ou inferior a 1; 

h) declaração de 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; 

13.2.    Em se tratando de cooperativas, estas deverão apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, os seguintes 
documentos, com prazo de validade não expirado: 

13.2.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que 
executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da 
sede da cooperativa, respeitado o disposto no inciso XI do art. 4°, inciso I do art. 21 e §§ 2º a 6º do art. 42 da Lei nº 
5.764, de 1971. 

13.2.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual (DRSCI) de cada um dos 
cooperados relacionados. 

13.2.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação 
do serviço. 

13.2.4. O registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

13.2.5. A comprovação de integralização das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 
executarão o contrato. 

13.2.6. A comprovação do envio do Balanço Geral e o Relatório do exercício social ao órgão de controle, 
conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971. 

13.2.7. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 

a) Ata de fundação; 

b) Estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou; 

c) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembléia que os aprovou; 

d) Editais de convocação das três últimas assembléias gerais extraordinárias; 

e) Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais 
ou nas reuniões seccionais; e 
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f) Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação. 

13.2.8.      As cooperativas estão dispensadas da apresentação da certidão negativa de falência ou 
recuperação judicial por não estarem sujeitas a falência, por força da lei.  

13.3. A comprovação referida nas alíneas “c”, “d” e “e” do subitem 13.1. será verificada mediante consulta “on-line” ao 
sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

13.4. A licitante deverá apresentar habilitação parcial válida no SICAF ou apresentar os documentos que supram tal 
habilitação. 

13.5. As exigências habilitatórias que não puderem ser comprovadas pelo SICAF deverão ser demonstradas 
mediante encaminhamento da devida documentação para o correio eletrônico cpl@tre-df.gov.br, no prazo definido neste 
Edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. 

 13.5.1. O encaminhamento da referida documentação deve ser feito na forma do Item 14 – 
ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. 

 13.5.2.  Além das pesquisas no SICAF, em atenção ao artigo 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93, e à 
determinação do TCU, constante do Acórdão n.º 1.793/11-Plenário, o pregoeiro deverá realizar as seguintes pesquisas 
para comprovar a habilitação da licitante: 

  13.5.2.1. No CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal 
da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis), quanto à existência de registros impeditivos da 
contratação; 

  13.5.2.2. No CNCIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), quanto à existência de registros impeditivos de contratação 
por improbidade administrativa; 

13.5.2.3 Relação de licitantes inidôneos do Tribunal de Contas da União – TCU, no sítio 
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas/. 

13.6.  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.º 8.429/92, 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. 

13.7.  Constatada a existência de sanção que a impeça de licitar ou contratar, o pregoeiro reputará a licitante 
inabilitada, por falta de condição de participação. 

13.8. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui 
meio legal de prova. 

13.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para 
língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados (excetuando-se os 
documentos dispensados pelo Decreto n.º 8.660/2016). 

13.10. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados (excetuando-se os documentos dispensados pelo Decreto n.º 8.660/2016). 

13.11. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e, 
preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

13.12. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 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. 

 13.12.1. Os impedimentos nos cadastros previstos no subitem 13.5.2., apuradas em nome da matriz, obstruem 
a participação de quaisquer de suas filiais, e vice-versa. 

13.13. Em relação aos licitantes que fazem jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, a comprovação de 
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de entrega da nota de empenho, devendo, entretanto apresentar, no 
momento da habilitação, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
apresente alguma restrição. 

13.13.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do 
certame com a divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
TRE/DF: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 
Comissão de Licitações: (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 

10 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

13.13.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e em lei, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para o recebimento da nota de empenho, ou revogar a 
licitação. 

13.14. Se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

13.15. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes, não caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a 
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

13.16. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 

13.17. Se todas as licitantes forem inabilitadas, o pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para as licitantes 
apresentarem nova documentação escoimada das causas que as inabilitaram. 

14. ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO  

14.1. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos para habilitação que não 
estejam contemplados no SICAF ou que não puderem ser obtidos por esse meio, inclusive quando houver necessidade 
de envio de anexos, deverão ser remetidos para o endereço eletrônico cpl@tre-df.gov.br, no prazo de 2 (duas) horas, 
contados da solicitação do pregoeiro. 

14.2. A proposta, os documentos e os anexos remetidos por meio eletrônico deverão ser encaminhados em original 
ou por cópia autenticada por cartório competente, salvo se apresentarem a forma de publicação oficial, no prazo de 2 
(dois) dias úteis, contados da solicitação do pregoeiro, à Coordenadoria de Material e Contratações, situada no segundo 
andar do edifício-sede deste Tribunal (end.: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, Brasília-DF, CEP: 
70094-901), que integrarão o instrumento contratual respectivo. 

15. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

15.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, 
poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. 

15.2. Não terá efeito de recurso a alegação oferecida após o termo marcado para a apresentação da impugnação. 

15.3. O pregoeiro, auxiliado pelo setor do TRE-DF responsável pela elaboração do Edital e/ou do Termo de 
Referência, decidirá sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.  

15.4. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame. 

15.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devem ser enviados ao pregoeiro em até 3 
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 
cpl@tre-df.gov.br. 

15.6. Qualquer modificação neste Edital exige divulgação pelos mesmos instrumentos de publicação em que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 

15.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br por meio do link Acesso Livre > Pregões > Agendados, para conhecimento da 
sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para obtenção 
das informações prestadas. 

 16. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

16.1. Declarada a vencedora, o pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos para qualquer licitante, de forma imediata 
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar a intenção de recorrer. 

16.2. A licitante-recorrente 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, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

16.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública 
deste pregão, implica decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

16.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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17. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

17.1.  O objeto deste pregão será adjudicado à(s) licitante(s) vencedora(s) depois de decidido(s) o(s) recurso(s), 
quando houver(em), sujeito à homologação por autoridade competente do TRE-DF. 

  18. ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO 

18.1.     Cabem ao pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto nº 5.450/2005. 

18.2. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. Poderá, inclusive, realizar 
diligências para verificação das instalações físicas e equipamentos da licitante provisoriamente classificada em primeiro 
lugar, a fim de comprovar as condições por ela declaradas (Acórdão TCU nº 10.049/2017). 

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

18.4. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo 
licitatório. 

19.  ASSINATURA DA ATA E DA ENTREGA DA NOTA DE EMPENHO 

19.1. Após homologado o resultado da licitação, a Administração do TRE-DF convocará a licitante vencedora por 
meio do e-mail cadastrado na forma do item 27 deste Edital para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, sendo facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no 
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste 
Edital. 

19.1.1. Durante a validade da Ata de Registro de Preços, a Administração do TRE-DF poderá 
convocar o signatário da Ata para recebimento da nota de empenho, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair 
o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

19.1.1.1. O TRE-DF enviará a nota de empenho para o correio eletrônico fornecido na 
proposta, sendo obrigação da licitante mantê-lo atualizado. 

19.1.1.2. Caso a empresa não confirme o recebimento da nota de empenho no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a partir de sua entrega por meio eletrônico, poderá incorrer na hipótese de retardamento da execução 
de seu objeto descrita no art. 7º da Lei 10.520/2002. 

19.1.2. A licitante vencedora deverá comprovar inscrição no SICAF antes da assinatura da Ata de 
Registro de Preços, respeitado o prazo previsto no subitem 19.1. 

19.2. A entrega da nota de empenho está condicionada à verificação da regularidade da habilitação parcial da licitante 
vencedora junto ao SICAF. 

19.2.1. Em cumprimento ao disposto no artigo 6º da Lei n. 10.522/2002, a Contratante realizará 
consulta ao Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, cujo resultado será 
anexado aos autos do processo correspondente (Acórdão TCU n. 1.427/2010-Plenário e Acórdão TCU n. 6.246/2010-2ª 
Câmara) 

19.3. Quando a convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, não mantiver sua condição de habilitação 
(verificada através de consulta no SICAF), ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo estabelecido no item 19.1, decairá à licitante vencedora o direito à contratação, sendo, neste caso, 
facultado ao pregoeiro, no prazo e nas condições estabelecidas, convocar outra licitante para assinar a Ata de Registro 
de Preços, obedecida a ordem de classificação estabelecida no § 2º do art. 64 da Lei nº 8.666/93 e comprovados os 
requisitos habilitatórios, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital e nas demais cominações legais, em 
especial ao disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

20. VALIDADE DA ATA 

20.1. A Ata de Registro de Preços desta contratação terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da última 
assinatura eletrônica no SEI (Sistema Eletrônico de Informações). 

21.  EXECUÇÃO CONTRATUAL 

21.1. A execução da contratação decorrente desta licitação dar-se-á nos termos estabelecidos no Anexo I (Termo de 
Referência) e no Anexo III (Minuta de Nota de Empenho) deste Edital. 
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22. DO CUSTO ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

22.1.  A teor do art. 7º, § 2º, do Decreto n.º 7.892/2013, na licitação para registro de preços não é necessário indicar a 
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.  

22.2. A despesa decorrente deste certame correrá às expensas do orçamento de 2018 e seguintes, na Ação Pleitos 
Eleitorais - Nacional , no elemento de despesa 33.90.30 – Material de Consumo. 

22.3. O valor total estimado para a contratação é de R$ 763.938,00 (setecentos e sessenta e três mil, novecentos e 
trinta e oito reais), sendo que R$ 626.458,00 (seiscentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais) 
referem-se ao estimado para aquisições pelos órgãos participantes e R$ 137.480,00 (cento e trinta e sete mil, 
quatrocentos e oitenta reais) referem-se ao estimado para aquisições pelo TRE-DF, tendo como base o valor médio 
dos preços obtidos por meio de cotações de fornecedores e preços de contratação pública, atendidas as diretrizes 
fixadas na IN SLTI/MPOG n.º 5/2014.  

23.  PAGAMENTO 

23.1. O modo de pagamento decorrente da execução contratual, a cargo do TRE-DF, será realizado nos termos 
estabelecidos na Cláusula “Do Pagamento”, do Anexo III deste Edital (Minuta de Nota de Empenho).  

24.  PENALIDADES 

24.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, se negar a assinar a Ata de Registro de 
Preços, 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, estados, Distrito Federal ou 
municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do art. 4º. da Lei nº. 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista em edital, 
na nota de empenho e nas demais cominações legais. 

24.2. A configuração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, que se refira à fase 
pré-contratual, ou seja, antes da assinatura do contrato ou de seu substitutivo, salvo o expresso reconhecimento pelo 
TRE-DF da ocorrência de causa exculpante, enseja ao Tribunal o direito: 

a) À aplicação da penalidade de multa no percentual de até 10% (dez por cento) sobre o valor total 
estimado da licitação, independentemente da aplicação das penalidades previstas no item 24.1 e da adoção das 
medidas estabelecidas nas alíneas “b” e “c” do presente item; 

b)   À convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a 
licitante para obtenção do menor preço; 

c)  À revogação da licitação. 

24.3. Em cumprimento aos acórdãos do Plenário do TCU nº 1.793/2011 e nº 754/2015, deverão ser autuados 
processos administrativos ou adotadas providências com vistas à responsabilização das empresas que praticarem, 
injustificadamente, na licitação, na contratação ou na execução contratual, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 
10.520/2002, facultando-se ao interessado a apresentação de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

24.4. Toda e qualquer penalidade aplicada à licitante será registrada no SICAF – Sistema Integrado de Cadastro 
de Fornecedores, e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União – CEIS, 
se for o caso. 

24.5. Sanções por atos praticados durante a execução contratual estão previstas na minuta de nota de empenho 
(Anexo III ao Edital).  

25. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

25.1. Para a execução do objeto deste Edital, a contratada deverá observar os critérios de sustentabilidade 
ambiental contidos no Decreto n.º 7.746/12, na IN SEGES/MPDG n.º 1/10 e na Resolução nº 201/2015 do CNJ, no que 
couber, sem prejuízo de observância obrigatória de normas e regulamentos que disponham sobre as boas práticas no 
uso racional de energia, água etc. 

26. CASOS OMISSOS 

26.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo pregoeiro, que se baseará nas disposições contidas na 
Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/1993 – que institui normas gerais para licitações e contratos no âmbito da 
Administração Pública – e nas demais normas que disponham sobre este tipo de contratação e/ou sobre o objeto aqui 
contratado, bem como pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de Teoria 
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Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do artigo 54 c/c o inciso XII do art. 55 da Lei 
8.666/1993.  

27. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI 

27.1. Os interessados, nos termos da Portaria Conjunta TRE-DF nº 5/2017, deverão se credenciar no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI) para realizar as ações inerentes a contratação e sua execução, como: assinar 
documentos eletronicamente, tomar ciência de atos, receber notificações, visualizar processos, realizar requerimentos, 
interpor recursos (exceto quanto aos recursos referentes à licitação), dentre outros. 

27.2. O credenciamento de usuários externos para acesso ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é ato pessoal 
e intransferível e será efetivado mediante o seguinte procedimento: 

I – cadastro no SEI, mediante o preenchimento do formulário disponível no portal do TRE-DF (www.tre-df.jus.br), na 
internet; 

II – entrega, pelo e-mail sepro@tre-df.jus.br ou pessoalmente, à Seção de Protocolo – SEPRO, telefone 3048-4076, das 
cópias da seguinte documentação: 

a) Pessoa Física (representante da empresa): 

1. Documento de identidade;  

2. Cadastro de Pessoa Física – CPF; e 

3. Comprovante de residência. 

             27.2.1. Se encaminhadas por e-mail, as cópias devem ser digitalizadas individualmente, possuir o formato 
PDF, pesquisável, com tamanho máximo de 10MB. 

               27.2.1.1.     Para a finalização do credenciamento do usuário externo, o TRE-DF poderá, a qualquer 
tempo, solicitar a apresentação de documento original ou complementar. 

          27.2.2.     Se entregues pessoalmente, as cópias poderão ser autenticadas por servidor do TRE-DF desde que 
apresentada a documentação original. 

             27.2.3.     As cópias dos documentos de autoridades e agentes públicos não necessitam de autenticação. 

27.3.  São de exclusiva responsabilidade do usuário externo: 

  I – o sigilo da senha relativa à assinatura eletrônica; 

  II – a equivalência entre os dados informados para o envio do documento e os constantes do documento 
protocolado; 

III – a consulta periódica ao endereço de e-mail cadastrado e ao SEI-TRE-DF, a fim de verificar o recebimento 
de comunicações eletrônicas a atos processuais; e 

IV – a atualização de seus dados cadastrais no SEI-TRE-DF. 

     27.3.1.    O usuário não poderá alegar o uso indevido de sua senha relativa à assinatura eletrônica.  

28. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

28.1. Em caso de discordância existente entre as especificações dos materiais descritas no Compras 
Governamentais  e as constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.  

28.2. O pregoeiro, por despacho fundamentado, poderá desclassificar a licitante, sem que isso lhe outorgue o direito 
de reclamar indenização ou ressarcimento, caso tome conhecimento de qualquer fato que desabone a sua idoneidade, 
capacidade financeira ou técnica, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

28.3. A critério do Tribunal, por meio da autoridade competente e mediante despacho fundamentado, a presente 
licitação poderá ser transferida, revogada no todo ou em parte, por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ter as quantidades do seu 
objeto diminuídas ou aumentadas e ser anulada, por possível ilegalidade, não sendo cabível, no último caso, às licitantes 
a reclamação de quaisquer indenizações, nos termos do artigo 29, do Decreto nº 5.450/2005, ressalvado o disposto no 
§2º do mesmo dispositivo. 

28.4. Da sessão pública de realização do pregão, será lavrada ata, que será assinada pelo pregoeiro, mencionando 
todos os licitantes participantes, os lances oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento 
da licitação, em obediência ao disposto no artigo 30, XI, do Decreto nº. 5.450/2005. 
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28.5. Independente de declaração expressa, a simples participação de empresas nesta licitação, implicará a 
aceitação plena das condições estipuladas neste Edital e submissão total às prescrições legais vigentes. 

28.6. É facultado ao pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto a ela relacionado. 

28.7. As decisões do pregoeiro somente serão consideradas definitivas após homologação pela autoridade 
competente do Tribunal. 

28.8. Mais informações sobre esta licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, no 2º andar, sala 208 
do edifício-sede do TRE-DF, situado na Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 2, Lote 6, no horário compreendido 
entre 13h30min e 18h30min e por meio dos telefones (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024, ou, ainda, pelo e-mail: 
cpl@tre-df.gov.br.  

28.9. Para dirimir as questões oriundas deste Edital, será competente a Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito 
Federal, com expressa renúncia a qualquer outra, por mais privilegiada que seja. 

                                                            Brasília-DF,       de                                     de 2018. 

 
 

KLISSIA FREIRE DA SILVA 
Coordenadora de Material e Contratações 
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ANEXO I AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO  SRP Nº. 16/2018 

- TERMO DE REFERÊNCIA - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº: 0001389-39.2018.6.07.8100  
 
1. DO OBJETO 
 

O objeto da presente licitação é registrar preços para futura e provável aquisição de memória flash com 
conexão USB (PEN DRIVE), para atender às necessidades do TRE-DF, assim como às de outros Tribunais Regionais 

Eleitorais e ao Comando Op. Terrestres / DF e ao Inst. Fed. Paraíba / PB que manifestaram interesse em participar da 

licitação para registro de preços, nos termos do Decreto nº 7.892/2013, conforme especificado neste termo de referência 

e quantidades descritas abaixo: 

 
 
 

ÓRGÃO 

Item 01 - PEN DRIVE 16 
GB 

Item 02 - PEN DRIVE 32GB 

QTDE. QTDE. 

TRE-DF (Gerenciador) 1.000 1.000 
Comando Op. Terrestres / DF 

(Participante) 
1.000 300 

TRE-AM / Manaus (Participante) 600 600 
TRE-PI / Teresina (Participante) 75 75 
TRE-RN / Natal (Participante) 250 250 

TRE-PB / João Pessoa 
(Participante) 

150 300 

TRE-PE / Recife (Participante) 500 500 
TRE-MT / Cuiabá (Participante) 200 200 

TRE-RO / Porto Velho 
(Participante) 

400 - 

TRE-TO / Palmas (Participante) 300 300 
TRE-RR / Boa vista (Participante) 150 50 

Inst. Fed. Paraíba / PB (Participante) 100 100 

TRE-MG (Participante) - 2.160 
TRE-RS (Participante) - 100 

SUBTOTAL 4.725 5.935 
TOTAL (ITEM 1 +2) 10.660 

 
 
1.1. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO 
1.1.1 DA MOTIVAÇÃO 

A solução JEConnect é uma solução embarcada em um dispositivo USB, que provê o ambiente privado e 

padrão da Justiça Eleitoral para o pleno funcionamento do Sistema de Transmissão de Resultados de Urna, 

independente do equipamento utilizado. 

 
1.1.2 DOS OBJETIVOS ESPERADOS 

Dotar os locais de votação de solução de transmissão dos boletins de urnas utilizando a solução “JEConnect”, 

dessa forma, estarão aptos a realizarem as transmissões dos BU´S (Boletins de Unas) dos próprios locais de votações, 

agilizando assim as transmissões dos resultados das seções e conseqüentemente o TREDF divulgará os resultados com 

a maior celeridade e transparência. 

 
1.1.3 DOS BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS 
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Mitigar as possibilidades de falhas na transmissão dos boletins de urnas, onde os sistemas (operacional, 

segurança e transmissão dos BU´s) são embarcados em Pen Drives; dessa forma a Justiça Eleitoral do Distrito Federal 

pode utilizar os computadores das escolas sem qualquer risco de contrair algum tipo de vírus. Com isso garante maior 

agilidade na transmissão dos resultados das seções para o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Exterior ou de 

Regionais que serão participes do certame, e, consequentemente fará uma divulgação mais célere e com maior 

transparência. 

Evitar o deslocamento das mídias de resultado, minimizando assim a possibilidade de extravio das mesmas. 

 
1.1.4 DA CONEXÃO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE 

A aquisição pretendida vai ao encontro dos Objetivos Estratégicos do TREDF, no que tange à segurança da 

informação e à disponibilidade dos sistemas informatizados. 

O objeto a ser adquirido está previsto no Plano Anual de Aquisições do ano de 2018, materializado como Plano 

de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – PCSTIC. 

 
1.2 DAS REFERÊNCIAS A ESTUDOS PRELIMINARES 
1.2.1 Foram realizados Estudos Preliminares contemplando os seguintes itens, os quais constam do Processo 

Administrativo da contratação: 
1.2.1.1 Análise de Viabilidade de Contratação; 
1.2.1.2 Sustentação do Contrato; 
1.2.1.3 Estratégia para a Contratação e 
1.2.1.4 Análise de Riscos. 
 

1.3 DA RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA E A QUANTIDADE DE BENS A SEREM ADQUIRIDOS 
A composição do quantitativo total pretendido para esta licitação para registro de preços é de 10.660 (dez mil, 

seiscentos e sessenta) unidades, sendo: 

 2.000 (dois mil) PEN DRIVES para o TREDF, dos quais:  

o 1.000 (mil) com armazenamento tipo 1, que corresponde à capacidade de 16GB; e,  
o e 1.000 (mil) armazenamento tipo 2, à de 32GB.  

Eles serão utilizados em pares tipo 1/tipo 2 em cada local de votação que possua conectividade com a 

INTERNET, tanto no Distrito Federal, quanto no Exterior (Embaixadas e Consulados). 

O quantitativo foi estimado pelo TRE-DF com base nos seguintes dados: 

No que tange aos 611 locais de votação da Zona Eleitoral do Exterior, não existem condições técnicas para 

realizar uma vistoria in loco. Como esses locais funcionam nas Embaixadas e Consulados, partimos do princípio que 

possuem condições técnicas. 

Sobre a reserva técnica, o número que exceder as quantidades utilizadas para atender às demandas dos locais 

de transmissão do DF e Exterior será utilizado para repor os Pen Drives que apresentarem defeitos, e após as eleições 

serão armazenados para serem utilizados nos próximos pleitos ou mesmo em outras atividades definidas pela 

Administração. 

O restante de 8.660 (oito mil, seiscentos e sessenta) unidades será registrada para atender aos órgãos 

partícipes conforme quadro do item 1 – do objeto, sendo: 3.725 (três mil, setecentos e vinte e cinco) com 
armazenamento tipo 1 – 16GB e 4.935 (quatro mil, novecentos e trinta e cinco) com armazenamento tipo 2 – 32GB. Os 

quantitativos foram estimados por cada órgão participante, nos termos do art. 6º, do Decreto nº 7.892/2013.  

 
1.4 ANÁLISE DE MERCADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM O 

LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS E/OU CONTRATADAS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEUS RESPECTIVOS VALORES, BEM COMO A DEFINIÇÃO E A 
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JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO (art. 18, § 3º, “g” da RES 182 CNJ) 
O Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins contratou esta solução nas eleições 2014 e 2016 e a partir de 2018, 

a utilização da solução faz parte dos Atos Preparatórios Res. 23.555/18 do TSE, conforme dispõe o art. 204: 
 

Art. 204. Os tribunais regionais eleitorais poderão instalar pontos de transmissão distintos do 
local de funcionamento da junta eleitoral, de acordo com as necessidades específicas, 
divulgando previamente sua localização nos respectivos sítios na internet, pelo menos 5 
(cinco) dias antes da data da eleição. 
§ 1º Nos pontos de transmissão mencionados no caput em que forem utilizados 
equipamentos que não pertençam à Justiça Eleitoral, será utilizado obrigatoriamente o 
sistema de conexão denominado JE-Connect 
 2º Os técnicos designados para operação do JE-Connect são responsáveis pela guarda e 
pelo uso das mídias de ativação da solução e seus conteúdos. 

 
As justificativas para a escolha da solução constam do tópico 1.1 deste TR. A análise detalhada referida neste 

tópico foi realizada nos Estudos Preliminares que constam do PA da contratação. A estimativa de custos foi realizada 
com observância às diretrizes estabelecidas na IN SLTI/MPOG nº 05/2014. 

 
1.5 A NATUREZA DO OBJETO COM A INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

CARACTERIZAR O BEM E/OU SERVIÇO A SER CONTRATADO (art. 18, § 3º, “h” da RES 182 CNJ). 
1.5.1 O objeto demandado trata-se de aquisição de materiais de consumo comuns, caracterizados como Solução de 

Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC, pois possuem padrões de desempenho e qualidade que 

podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 
1.5.2 A caracterização/especificação do objeto será realizada a partir do item 2 deste TR. 

 
1.6 O PARCELAMENTO OU NÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESDE QUE SE MOSTRE TÉCNICA E ECONOMICAMENTE VIÁVEL, 
COM VISTAS A AMPLIAR A COMPETITIVIDADE SEM PERDA DE ECONOMIA DE ESCALA, BEM COMO A 
FORMA DE ADJUDICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (art. 18, § 3º, “i” da RES 182 CNJ). 

1.6.1 Considerando que o parcelamento é a regra, e que a sua não ocorrência deve ser justificada, a Equipe de 

Planejamento informa que, como o objeto da contratação será utilizado em sua totalidade no primeiro turno das 

eleições de 2018, não é possível que a entrega seja parcelada, mesmo que a adjudicação seja por item (pois 

os objetos possuem especificações diferentes). 
1.6.2 A adjudicação poderá se dar por itens, pois se mostra técnica e economicamente viável, com vistas a ampliar a 

competitividade sem perda de economia de escala. 
1.7 A FORMA E O CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR COM A INDICAÇÃO DA MODALIDADE E O 

TIPO DE LICITAÇÃO ESCOLHIDOS, BEM COMO OS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO OBRIGATÓRIOS, OS 
QUAIS DEVERÃO SER ESTABELECIDOS, NO MÍNIMO, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA 
LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E COMPETITIVIDADE (art. 18, § 3º, “j” da RES 182 CNJ). 

1.7.1 Quanto à modalidade e o tipo de licitação, esta deverá se dar na modalidade pregão, preferencialmente na 
forma eletrônica e o tipo menor preço por item. 

1.7.2 É possível a adoção do Sistema de Registro de Preços, nos termos do art. 3º, incisos III e IV, do Decreto nº 

7.892/2013, uma vez que não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração 

(uma vez que dependerá do levantamento dos locais em que há compatibilidade de conectividade), além de ser 

conveniente a aquisição dos bens para atendimento a mais de um órgão público, conforme demonstração de 

interesse de vários regionais, bem como do Comando Op. Terrestres/ DF e do IFP.  
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1.7.3 Os critérios de habilitação estão definidos no Edital da licitação. 
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS DOIS ITENS: 
2.1. Dispositivo de armazenamento em memória flash com conector USB, do tipo pen drive; 

2.2. Possuir conector USB tipo A macho, com estrutura metálica de proteção aos contatos do conector, com 

profundidade mínima de 12mm; 

2.3. Estrutura emborrachada, metálica ou plástica, com alça para fixação em chaveiro, com dimensões mínimas de 

12mm x 30mm (D x C) e máximas de 23mm x 75 cm (D x C); 

2.4. Deverá suportar operação em temperaturas de até 45º C; 

2.5. Possuir conexão “plug & play” sem a necessidade de instalação de drivers ou programas para seu 

reconhecimento, como mídia removível, nos sistemas operacionais Windows XP, 7 , 8 e 10, Mac OS X e Linux; 

2.6. Deverá funcionar sem necessidade do uso de cabos, fonte de alimentação, bateria ou qualquer outro acessório 

externo; 

2.7. Cada dispositivo deverá possuir número serial individual único, distinto dos demais dispositivos, gravado na 

memória da sua controladora, identificado através do campo Serial Number; 

2.8. Todos os dispositivos deverão ser do mesmo fabricante e modelo, produzidos em uma mesma linha de 

montagem, com controladores e memórias flash idênticos; 

2.9. Todos os dispositivos deverão ser identificados através dos campos idVendor e idProduct, na memória da 

controladora; 

2.10. Os dispositivos deverão seguir as definições estabelecidas para o padrão USB, descritas pela USB 

ImplementersForum; 
2.11. O dispositivo deverá possuir garantia total de no mínimo 12 meses, incluisve para a substituição de bens 

com defeitos.  
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CADA ITEM 
3.1. ITEM1 - DISPOSITIVO TIPO 1 – 16 GB 
3.1.1. Capacidade de armazenamento de 16Gbytes; 

3.1.2. Implementar padrão USB 3.0, compatível com padrões USB 2.0 e 1.1; 

3.1.3. Taxas de leitura e gravação mínimas de: 70MB/s e 20MB/s, respectivamente, conforme procedimentos definidos 

no item 7 deste Termo de Referência – aferição da medida de desempenho; 

3.1.4. O dispositivo deverá ser reconhecido como unidade de inicialização pela BIOS e UEFI dos principais 

microcomputadores de mercado, devendo ser compatível, no mínimo, com equipamentos dos fabricantes 

DATEN, DELL, HP, LENOVO e POSITIVO; 

3.1.5. Todos os dispositivos deverão ser idênticos; 
3.1.6. Modelos de Referência, de melhor qualidade ou superior (Acórdão TCU 2.401/2006 – Plenário): 

 Corsair Flash Voyager CMFVY3A;  

 Kingston DataTravelerDTR30G2; 

 Kingston Data TravelerDT100G3; 

 SandiskSDCZ73; 

 Sandisk Ultra. 
3.2. ITEM 2–DISPOSITIVO TIPO 2 – 32 GB 
3.2.1. Capacidade de armazenamento de 32 Gbytes; 

3.2.2. Implementar padrão USB 3.0, compatível com padrões USB 2.0 e 1.1; 

3.2.3. Taxas de leitura e gravação mínimas de: 70MB/s e 20MB/s, respectivamente, conforme procedimentos definidos 

no item 7 deste Termo de Referência – aferição da medida de desempenho; 
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3.2.4. O dispositivo deverá ser reconhecido como unidade de inicialização pela BIOS e UEFI dos principais 

microcomputadores de mercado, devendo ser compatível, no mínimo, com equipamentos dos fabricantes 

DATEN, DELL, HP, LENOVO e POSITIVO; 

3.2.5. Todos os dispositivos deverão ser idênticos; 

3.2.6. Modelos de Referência, de melhor qualidade ou superior (Acórdão TCU 2.401/2006 – Plenário): 

 Corsair Flash Voyager CMFVY3A; 

 Kingston DataTravelerDTR30G2; 

 Kingston Data TravelerDT100G3; 

 SandiskSDCZ73; 

 Sandisk Ultra. 
4. RESTRIÇÕES 
4.1. Para o mesmo item, não serão aceitos dispositivos de modelos ou cores diferentes; 

4.2. Para o mesmo item, não serão aceitos dispositivos com controlador ou memória flash diferentes; 

4.3. Não serão aceitos dispositivos com informações do fabricante genérico ou vazio, nos campos idVendor e 

idProduct; 

4.4. Não serão aceitos dispositivos sem número de série ou com números repetidos, no campo Serial Number; 

4.5. Não serão aceitos dispositivos que apresentem mau contato, em sua conexão USB com o computador; 

4.6. Não serão aceitos dispositivos que contenham mais que 0,1% de blocos corrompidos ou inutilizados; 

4.7. Não serão aceitos dispositivos que não atendam aos padrões de desempenho definidos no item 7. 

5. PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  
5.1. ENTREGA 
5.1.1. A Licitante vencedora deverá entregar os dispositivos em até 15 (quinze) dias corridos contados do 

recebimento da nota de empenho. 

5.1.2. Os bens deverão ser entregues nos órgãos (gerenciador e participantes) conforme Anexo IV (Local de 
entrega dos bens) do Edital; 

5.2. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO  
O recebimento do objeto será realizado por servidor/comissão, que compreenderá duas etapas distintas:  

5.2.1. Provisoriamente, no ato da entrega do objeto pela contratada, mediante recibo, para efeito de posterior 

verificação da conformidade do bem com as especificações estabelecidas;  

a) Os objetos entregues em desconformidade com as especificações deste Termo de 

Referência e da proposta comercial serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, 

obrigando-se a contratada a substituir por um novo bem, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias corridos, contados da data do recebimento da notificação pela contratada;  

b) A notificação de que trata a alínea anterior, necessariamente escrita, suspende os 

prazos de recebimento definitivo e pagamento, até que as irregularidades sejam 

integralmente sanadas; 
c) Durante o período em que a Administração estiver realizando a inspeção de 
aceitação dos bens, será suspensa a contagem do prazo de entrega, a qual será 
restabelecida após a conclusão da referida inspeção, por meio de comunicação formal 
ao fornecedor; 
d) Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, devendo 
ser substituídos no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação da 
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contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;  
5.2.2. Definitivamente, no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento provisório com o atesto na nota fiscal ou 

documento equivalente, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e consequente aceitação. 

5.2.3. O recebimento definitivo dos dispositivos será efetuado por técnicos designados pela Administração, que após 

teste individual em cada dispositivo elaborará relatório para fins de liberação do pagamento das Notas 

Fiscais/Faturas e do início da contagem do prazo da garantia; 

5.2.4. A verificação técnica (em conformidade com o item 6 deste Termo de Referência) e o recebimento definitivo dos 

produtos deverão ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do primeiro dia útil após a 

entrega de todos os dispositivos solicitados, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e 

consequente aceitação; 

5.2.5. Identificada alguma restrição em qualquer dispositivo, conforme descrito no item 4 ou demais incompatibilidades 

com este Termo de Referência ou com a proposta da contratada, o fornecedor terá o prazo de 5 (cinco) dias 
corridos para substituição do bem defeituoso; 

5.2.6. Estando em mora a contratada, o prazo para substituição do material, de que trata a alínea anterior, não 

interromperá a multa por atraso prevista no edital do certame, salvo diante de justificativas apresentadas pela 

contratada e aceitas pela Administração superior; 

5.2.7. O aceite/aprovação do bem pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade do fornecedor por vícios 
de quantidade ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas 
posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante o disposto no artigo 18 da Lei 8.078/90 (CDC); 

5.2.8. A nota fiscal somente será recebida pelos gestores do contrato após recebimento definitivo dos bens e, assim, 

encaminhada para pagamento. 

6. AFERIÇÃO DA MEDIDA DE DESEMPENHO 
6.1. Não serão admitidas configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do dispositivo fora das condições 

normais recomendadas pelo fabricante; 

6.2. Os procedimentos de aferição deverão ser realizados em um Computador HP, DELL ou LENOVO (Intel Core i5, 

8GB RAM, USB 3.0), ou similar, com instalação padrão do Microsoft Windows 7 Professional 64 bits, na versão 

para português (Brasil); Com drivers mais atuais fornecidos pelo Windows Update; 

6.3. A avaliação será realizada por meio da ferramenta USB Flash Benchmark, disponível em 

http://usbflashspeed.com/; 

6.4. Será utilizado o maior valor aferido dentre as velocidades de leitura para a obtenção da velocidade de leitura 

máxima do dispositivo e, de maneira análoga, será realizado o mesmo procedimento em relação à velocidade 

de escrita. 

6.5. Os testes de aferição serão realizados durante o recebimento para certificar que todas as unidades 
atendem às especificações constantes deste Termo de Referência.  

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e sua proposta, assumindo os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 

7.2. Responsabilizar-se integralmente pela entrega dos bens, nos termos da legislação em vigor, de modo que 

sejam realizados com esmero e perfeição, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, obedecendo às normas 

e rotinas dos órgãos contratantes, em especial as que digam respeito à segurança, à confiabilidade e à 

integridade.  

7.3. Efetuar a entrega em perfeitas condições, especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 
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modelo, procedência e prazos de garantia e validade; 

7.4. Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 horas que antecede a data da entrega, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  

7.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência o bem com avarias 

ou defeitos; 

7.6. Fornecer os bens originais do fabricante, de primeira qualidade e que atendam às normas de defesa do 

consumidor, possuindo em suas embalagens unitárias, quando indispensável, especificações de peso, medida, 

quantidade, cor, orientações de empilhamento, período de garantia, prazo de validade e demais informações 

que se fizerem necessárias para o perfeito uso e transporte;  

7.7. Manter durante a execução da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

7.8. Responder, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto e por outras correlatas, tais como frete, 

obrigações trabalhistas, seguros de acidentes, encargos fiscais e comerciais, encargos sociais, tributos e 

emolumentos e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

7.9. Responder pelos danos causados diretamente a contratante, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 

não excluindo ou reduzindo dessa possibilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela contratante; 

7.10. Comunicar a contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 

7.11. Informar a contratante, através de Declaração, caso haja alteração em seus dados bancários; 

7.12. Informar a contratante, através de declaração entregue com protocolo, caso haja alteração de endereço, 

telefone ou e-mail, sendo consideradas válidas todas as notificações, intimações, correspondências e avisos 

que lhe forem dirigidas para o endereço contratual, telefone ou e-mail originalmente indicado, caso não seja 

procedida à mencionada alteração. 

7.13. Apresentar comprovantes/catálagos das especificações técnicas do bem constante deste Termo de Referência 

sempre que solicitado pelo contratante;  

7.14. Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições incidentes sobre o objeto contratual 

correrão a expensas da(s) Contratada(s). 

 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos produtos, sob os aspectos quantitativos e qualitativos; 

8.2. Recusar, a critério da fiscalização, qualquer bem fornecido fora das condições contratadas; 

8.3. Receber os bens na forma descrita neste Termo de Referência e edital; 

8.4. Prestar as informações, recomendações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

8.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, segundo as condições estabelecidas neste Termo de Referência e 

instrumento contratual anexo ao edital. 

 
9. DA SUBCONTRATAÇÃO 
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.  

 
10. GARANTIA E VALIDADE DOS BENS (RESOLUÇÃO CNJ 182, DE 2013, ART. 16, INCISO VI) 
10.1. Os bens terão garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data do seu recebimento definitivo, conforme 

especificações, caracterizações e quantitativos descritos no item 3.  

10.2. Todos os produtos adquiridos deverão ter prazo de garantia para defeito de fabricação de, no mínimo, 12 (doze) 

meses, adotando-se o prazo de garantia do fabricante do produto, quando maior.  
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10.3. Os produtos adquiridos deverão apresentar validade de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, contados após a 

data de recebimento definitivo; 

10.4. A contratada deverá fornecer produtos 100% novos, que não sejam suprimentos provenientes de processo de 

recondicionamento, remanufaturamento ou reciclagem, de primeiro uso, fabricados de acordo com as normas 

técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado; 

 
11. ESTIMATIVA DE CUSTO 
11.1. A Planilha estimativa de custo se encontra juntada ao processo (Id. 0404982), contendo o valor estimado para a 

licitação, conforme quadro demonstrativo – item 12.  

12. QUADRO-DEMONSTRATIVO DO VALOR MÉDIO, UNITÁRIO E TOTAL 
 

 
13. GESTÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO (art. 18, §3º, III, da Resolução 182 CNJ) 
13.1. O controle, a gestão e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 

entrega dos produtos e execução dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos pelos Gestores do Contrato especialmente designados, 

na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993. 

13.2. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro por escrito das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos 

parágrafos 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993. 

13.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, 

observadas as regras estabelecidas neste Termo de Referência, no instrumento contratual ou em lei, poderá 

ensejar a aplicação de sanções administrativas, previstas no Contrato e na legislação vigente, podendo culminar 

em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/1993. 

13.4. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto em normas internas do TRE-DF ou em outros 

normativos relativos à fiscalização dos contratos, aplicáveis a contratações públicas. 

13.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, 

ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o artigo 70 da 

Lei nº 8.666/1993. 

14. MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA (art. 18, §3º, III, da 
Resolução 182 CNJ) 

14.1. As comunicações realizada entre CONTRATANTE e CONTRATADA deverão ser registradas por escrito 

prioritariamente através de Ofícios e E-mails e, em casos de urgência, poderão ser utilizados meios alternativos 

como telefone, aplicativos mobile de conversação como Whatsapp; 

 
Item 

 
Descrição 

 
Qtd. 

Preço UNITÁRIO 
(R$) 

 
Preço TOTAL (R$) 

 
01 

DISPOSITIVO TIPO 1 DE 16 GB  
4.725 

 
42,98 

 
R$ 203.080,50 

 
02 

DISPOSITIVO TIPO 2 DE 32 GB  
5.935 

 
94,50 

 
R$ 560.857,50 

TOTAL VALOR MEDIO R$ 763.938,00 
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14.2. As comunicações e acordos realizados pessoalmente em reuniões ou por meio de ligações telefônicas deverão 

ser formalizados, em até 24 horas, por escrito nos mesmos meios supracitados; 

14.3. A assinatura de documentos do Processo Administrativo da Contratação (assinatura de contrato, aditivos) e 

petições deve ser realizada por meio do SEI – Sistema Eletrônico de Informações, mediante notificação da 

contratada por e-mail, nos termos estabelecidos no Edital e no normativo específico do TRE-DF, salvo em caso 

de inviabilidade do sistema. 

14.4. As comunicações deverão ser dirigidas à(s) pessoa(s) indicada(s) pela empresa contratada no início da  

execução contratual, devendo fornecer todos os dados necessários à regular comunicação (tais como nome, 

cargo, poderes, telefone, e-mail, endereço). A(s) pessoa(s) indicada(s) deverá (ao) ser a responsável (eis) pelo 

atendimento das demandas e resolução de todos os questionamentos e pendências, inclusive para fins de 

garantia e suporte técnico. 

15. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
15.1. A presente contratação terá vigência de 06 (seis) meses a contar do recebimento da Nota de Empenho, em 

caso de substituição do instrumento de contrato. 

16. MODELO DE PROPOSTA 
 
Conforme Anexo V do Edital.  
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ANEXO II AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2018 
- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº: 0001389-39.2018.6.07.8100 

No dia ___ de ____________ de 2018, a UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.099.695/0001-61, situado na Praça Municipal de 
Brasília, SIG, quadra 2, lote 6, Brasília – DF, CEP: 70094-901, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Diretor-Geral, o Senhor EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES, no uso de suas atribuições, nos 
termos da Lei n.º 8.666/93, Decreto n.º 7.892/13, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 
5.450/2005 e demais normas legais cabíveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 
SRP n.º 16/2018, resolve registrar o preço ofertado pelo(s) fornecedor(es) abaixo descritos, em conformidade com as 
seguintes cláusulas e condições:  

 
ITEM Descrição Und. de 

medida 
Quant. 

Registrada 
Preço Unitário 

 
Valor total 

      

Empresa:       
CNPJ:       
Endereço:       
Telefone: (     )       
E-mail: (     )       
Representante Legal:       
Documento de Identidade:       
CPF:        

Farão parte deste Registro de Preços o TRE-DF, como órgão gerenciador, e os órgãos listados no Anexo 
IV ao Edital, como participantes, sendo os mesmos responsáveis por suas respectivas contratações. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – VALIDADE, ALTERAÇÕES E VEDAÇÕES  

1.1. Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da última assinatura 
eletrônica no SEI (Sistema Eletrônico de Informações), incluídas nesse prazo eventuais prorrogações. 

1.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

1.3. As contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alteradas, observado o 
disposto no art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

1.4. Não será permitida a adesão à presente ata, nos termos do subitem 2.6. do Edital. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA –  CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES 

2.1.         Com a finalidade de formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo 
primeiro colocado da ata, caso haja interessados, será incluído como anexo a esta Ata de Registro de Preços, o registro 
das licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais às da licitante vencedora na sequência da classificação do 
certame. 

2.2.          A habilitação dos fornecedores que compõem o cadastro de reserva será efetuada nas hipóteses previstas 
no parágrafo único do art. 13 (quando o primeiro colocado não assinar a ata, apesar de convocado) e nos arts. 20 e 21, 
do Decreto n.º 7.892/2013 (em caso de cancelamento do registro do fornecedor). 

2.3.         A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas contratações.   

3. CLÁUSULA TERCEIRA – REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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3.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao TRE-DF promover as  negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

3.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 
TRE-DF convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

3.3. O(s) fornecedor(es) que não aceitar(em) reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será(ão) 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

3.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o TRE-DF poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 

II - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

3.5. Não havendo êxito nas negociações, o TRE-DF deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

3.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido no Edital, sem 
justificativa aceitável; 

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; ou 

IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º 
da Lei n.º 10.520, de 2002. 

3.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do item 3.6. se dará mediante 
decisão do(a) Ordenador(a) de Despesas, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

3.8. 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: 

I - Por razão de interesse público; 

II - A pedido do fornecedor.  

3.9. As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 16/2018 e seus anexos, 
bem como a proposta da licitante,  integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 

3.10.            Cabe ao órgão participante, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao TRE-DF (órgão gerenciador). 

 Esta Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do TRE-DF e do(s) 
Fornecedor(es) Beneficiário(s).  

Brasília-DF,       de                   de 20     . 

 
 
 

SR. EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES 
Diretor-Geral  

TRE-DF 
 
 

Sr(a). _____________________ 
Fornecedor(a) 
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ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
- Quantidades registradas do TRE-DF e dos participantes - 

 
 

 
 

 

ÓRGÃO 
Item 01 - 

PEN DRIVE 16 GB 
Item 02 - 

PEN DRIVE 32 GB 

QTDE. Valor 
Unit. 

Valor 
Total QTDE. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

TRE-DF (Gerenciador) 1.000   1.000   
Comando Op. Terrestres / DF 
(Participante) 1.000   300   

TRE-AM / Manaus (Participante) 600   600   
TRE-PI / Teresina (Participante) 75   75   
TRE-RN / Natal (Participante) 250   250   
TRE-PB / João Pessoa 
(Participante) 150   300   

TRE-PE / Recife (Participante) 500   500   
TRE-MT / Cuiabá (Participante) 200   200   
TRE-RO / Porto Velho 
(Participante) 400   -   

TRE-TO / Palmas (Participante) 300   300   
TRE-RR / Boa vista (Participante) 150   50   
Inst. Fed. Paraíba / PB 
(Participante) 100   100   

TRE-MG (Participante) -   2.160   
TRE-RS (Participante) -   100   
SUBTOTAL 4.725   5.935   
VALOR TOTAL (ITEM 1 + ITEM 2)  
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ANEXO III AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2018 

- MINUTA DE NOTA DE EMPENHO - 

Conforme o parágrafo 2º do artigo 62 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos são necessárias as 
seguintes informações na nota de empenho: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N.º: 0001389-39.2018.6.07.8100. 

EMPRESA CONTRATADA: 

CNPJ: 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 16/2018.   

OBJETO: Aquisição de memórias flash com conexão USB - “pen drives”. 

REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será executado pelo regime de empreitada por 
preço unitário. 

VALOR DO EMPENHO: R$       

LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA DO OBJETO: o objeto deverá ser entregue no edifício sede, 
Praça Municipal – SIG, Qd. 02, lote 06, 4ª andar sala 406 do Edifício Sede – SEAPU, conforme indicado na ordem de 
fornecimento respectiva. O horário de realização deverá ser previamente agendado na Seção de Produção e Apoio ao 
Usuário, pelo(s) telefone(s) número(s) (61) 3048-4141 ou (61)3048-4145. 

LOCAL PARA ENTREGA DOS ITENS ADQUIRIDOS PELOS PARTICIPANTES: endereços estão 
dispostos no Anexo IV do Edital. 

PRAZO: De, no máximo, 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento da nota de empenho, 
enviada por meio do correio eletrônico informado na proposta.  Não é possível que a entrega seja parcelada 

                            GARANTIA: O dispositivo deverá possuir garantia total de no mínimo 12 (doze) meses, inclusive para a 
substituição de bens com defeitos.  

VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: A presente contratação terá vigência de 6 (seis) meses, a contar do 
recebimento da nota de empenho pela contratada. 

DOCUMENTAÇÃO: Juntamente com a nota fiscal/fatura a empresa deverá apresentar prova de 
regularidade relativa: 

a) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS/CEF; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, abrangendo as contribuições sociais prevista nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da 
Lei n.º 8.212/1991 - mediante a apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida 
ativa da União; 

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante à Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-
Lei n.º 5.452/1943), acrescido pela Lei n.º 12.440/2011. 

A comprovação referida nas alíneas “a”, “b” e “c” poderá ser mediante consulta on-line no SICAF. 

A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em estrita compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

PAGAMENTO: O pagamento a cargo do TRE-DF, mediante depósito bancário em conta da contratada, 
será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis contados a partir da entrega da nota fiscal ou do documento hábil 
equivalente, que deverá conter a indicação do banco, da agência bancária e do número da conta corrente, sem erro ou 
rasura, no caso de perfeita execução contratual que possibilite o recebimento definitivo do objeto, sendo efetuada a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas na legislação em vigor. 

Quando a contratação for cumprida com atraso, o TRE-DF disporá de até 40 (quarenta) dias para a 
realização do pagamento, contados a partir do recebimento da nota fiscal ou do documento hábil equivalente, que 
somente poderá ser recebida(o) após completa entrega do objeto contratado. 

Caso o pagamento ocorra fora do prazo estabelecido sem que a CONTRATADA contribua para isso, o 
Tribunal pagará o valor devido com atualização financeira, de acordo com a variação do IGP-DI da Fundação Getúlio 
Vargas, proporcionalmente aos dias de atraso. 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
TRE/DF: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 
Comissão de Licitações: (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 

28 

PENALIDADES: As sanções estão previstas no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, e nos artigos 86 a 88 da 
Lei nº 8.666/93, assim graduadas: 

1) Advertência, por escrito, nas hipóteses de execução irregular da contratação de baixa relevância, 
desde que não resulte em prejuízo para o serviço da CONTRATANTE  

2) na ocorrência de atraso, multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do item em atraso e mais 
1% (um por cento) ao mês, pro rata temporis;  

3) em caso de descumprimento de obrigações contratuais, por inexecução parcial ou total, a 
CONTRATADA estará sujeita à multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho. 

4) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a dois anos, em caso de descumprimentos contratuais de média relevância; 

5) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de 
até cinco anos, para os casos disciplinados no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002. 

6) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelo prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, em caso de descumprimentos 
contratuais de alta relevância. 

7)  As sanções previstas nos itens 4 e 6 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 
profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

As penalidades previstas nos itens 1, 4, 5 e 6 poderão ser aplicadas isoladamente ou juntamente com 
multa de até 10% (dez por cento) do valor do empenho. 

No caso de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será facultada à CONTRATADA a 
apresentação de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do § 2º do art. 87 da Lei 8.666/93. 

Nos termos da Portaria Conjunta nº 05/2017 do TRE-DF que Regulamenta o Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI, as notificações para apresentação de defesa prévia e recurso serão encaminhadas para o correio 
eletrônico informado na proposta. 

O prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de defesa prévia começará a correr a partir do dia útil 
seguinte ao encaminhamento do e-mail. 

É obrigação da CONTRATADA informar à CONTRATANTE as alterações que vierem a ocorrer no 
correio eletrônico informado. 

Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

Toda e qualquer penalidade aplicada à CONTRATADA será registrada no SICAF (Sistema Integrado 
de Cadastramento de Fornecedores) e no CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas), se for o caso. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: A despesa decorrente do certame 
ora instaurado correrá às expensas do orçamento de 2018, Ação Pleitos Eleitorais - Nacional, Elemento de Despesa 
33.90.30 - Material de Consumo. 

A CONTRATAÇÃO PODERÁ SER RESCINDIDA: Em virtude de inadimplência das cláusulas e 
condições nela estabelecidas, mediante notificação do CONTRATANTE à CONTRATADA, por meio de ofício, e nas 
demais hipóteses constantes dos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93. A rescisão de que trata esta cláusula acarretará as 
conseqüências descritas no art. 80 da Lei nº 8.666/93. 

FORO DE COMPETÊNCIA: Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente a 
Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
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O Termo de Referência da presente contratação integra esta nota de empenho, independentemente de 
transcrição. 
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ANEXO IV AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2018 
- LOCAL DE ENTREGA DOS BENS – 

 

1. TRE-DF, Praça Municipal – SIG Qd. 02, lote 06, 4ª andar sala 406 do Edifício Sede – SEAPU, conforme 
indicado na ordem de fornecimento respectiva. O horário de realização deverá ser previamente agendado na Seção de 
Produção e Apoio ao Usuário, pelo(s) telefone(s) número(s) (61) 3048-4141 ou (61)3048-4145. 

2. TRE-MG Av. Prudente de Morais 320, 4º andar, STI/COI/SEMOS, CEP: 30380-002 Belo Horizonte- MG (Seção 
de entrega Coordenadoria de Infraestrutura e telefone para agendamento 31-3307-1931) 

3. TRE-AM Av. André Araújo, 200, Bairro Aleixo, Manaus – AM, CEP: 69000-000. (Seção de Redes e Banco de 
Dados e telefone para agendamento 92-3632-4460) 

4. TRE-MT Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4750, Bairro Bosques da Saúde, Cuiabá – MT, CEP: 78050-
000.(Seção de entrega Coordenadoria de Infraestrutura e telefone para agendamento 65-3362-804) 

5. TRE-RR, Av. Juscelino Kubitscheck, 543, São Pedro. CEP 69306-685, Boa Vista-RR.(Seção de Apoio ao 
Usuário e telefone para agendamento (95)2121-7017) 

6. TRE-PI, Praça Desembargador Edgard Nogueira, S/N – Centro Cívico – Bairro Cabral, CEP 64.000-920 – 
Teresina – PI (Seção de Infraestrutura e telefone para agendamento 86-2107-9756) 

7. TRE-RN, Rua da Torre, s/n, TIROL NATAL/RN CEP: 59.015-380 – COJE – Centro de Operações da Justiça 
Eleitoral. (Seção de entrega: Coordenadoria de Infraestrutura e telefone para agendamento (84) 3654-5235) 

8. TRE-RS, Rua Duque de Caxias, nº 350 – 1º andar – Centro – Porto Alegre – RS, CEP: 90.010-280.(Seção de 
Contratações de Tecnologia da Informação e telefone para agendamento (51) 3294-8391) 

9. TRE-RO, Av. Presidente Dutra, 1889, Bairro Baixa União, CEP 76.805-901 – Porto Velho/RO. (Seção de 
Suporte Operacional – SESUO. Responsável: Filipe Teixeira. Telefone: (69) 3211-2180) 

10. TRE-TO, Quadra 112 Sul, Rua SR 03, Lote 32, Plano Diretor Sul, CEP: 77.020-172, Palmas – TO (Seção de 
Patrimônio e Almoxarifado. Telefone para agendamento: 63 3229 9778 / 3229 9776) 

11. TRE-PB, Av. Princesa Isabel, 201, bairro Tambiá, João Pessoa – PB, CEP 58020-911. (Seção de Almoxarifado - 
Fone para agendamento da entrega: (83) 3512-1205) 

12. Instituto Federal da Paraíba – IFPB, Av. 1º de maio, 720 – Jaguaribe – João Pessoa/PB. (Coordenação do 
Almoxarifado: 08 às 12h e das 13 às 17h. (Coordenação do Almoxarifado: (83) 3612 1399 / 1397) 

13. TRE-PE, Av. Rui Barbosa, nº 320, Graças, Recife/PE, CEP 52.011-040. (Seção de Almoxarifado - Fone para 
agendamento da entrega: (81) 3194-9336 / 9337 / 9338) 

14. Comando Op. Terrestres/DF, QGEx Bloco H, 2º Andar, SMU, Brasília/DF, CEP 70.630-901. (Telefone para 
Contato do Almoxarifado: 61-3415-5516) 
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ANEXO V AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2018 
- ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA – 

 
A licitante interessada deverá apresentar proposta conforme modelo constante do quadro abaixo e deverá 

ser acompanhada das demais informações e documentos solicitados no Termo de Referência: 

 

 

EMPRESA Item Descrição Qtd. Preço 
UNITÁRIO R$ 

Preço TOTAL 
R$ 

 
01 DISPOSITIVO TIPO 1  MÍNIMO 

DE 16 GB 4.725 
  

  

EMPRESA Item Descrição Qtd. Preço 
UNITÁRIO R$ 

Preço TOTAL 
R$ 

 
02 DISPOSITIVO TIPO 2  MÍNIMO 

DE 32 GB 5.935   

 
 


