
PODER, 
JUDICIARIO 

kr-  DE ALAGOAS 

Processo n°00560-1.2015.001 	 Pregão Eletrônico n°047/2015 

Ata de Registro de Preços ri° 092/2015 

O Tribunal de Justiça, adiante denominado Órgão Gerenciador, nos termos da Lei Complementar 
n2  123, de 14 de dezembro de 2006, com alterações posteriores, Lei n2  8.666, de 21 de junho de 1993, 
com alterações posteriores, Lei n2  10.520, de 17 de julho de 2002, com alterações posteriores, Lei 
Estadual n2  5.237, de 17 de julho de 1991, Decreto Estadual nu 1.424, de 22 de agosto de 2003, com 
alterações posteriores, Decreto Estadual n2  29.342, de 28 de novembro de 2013, Decreto Estadual n2  
4.054, de 19 de setembro de 2008, e Ato Normativo n2  25, de 12  de março de 2010, e, no que couber, 
pelos Decretos Federais números 3.555, de 8 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005, e 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolve registrar os preços da empresa, denominada Fornecedor, 
qualificado a seguir: 

ÊRGAO GERENOADOR:  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, órgão integrante do Poder Judiciário de Alagoas, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n. 12.473.062/0001-08, com sede na 
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n2  319, Centro, Maceió-AL, neste ato representado pelo 
Exmo. Desembargador Presidente WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS, com a 
interveniência do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - 
FUNJURIS, órgão autônomo vinculado ao Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob n2  
01.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo I do Tribunal de Justiça, representado neste ato 
pelo Juiz de Direito Presidente da Comissão Gestora, Dr. IVAN VASCONCELOS BRITO 
JÚNIOR. 

kc.,)RNECEDOR: 

SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n. 
12.707.105/0003-26, com sede na Rua Dep. José Lages, 972, Maceió/AL, CEP: 57035-330, neste ato 
representada pelo Sr. SÉRGIO EUGÊNIO MUNIZ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda n. 469.847.204-00, portador da Cédula de Identidade n. 239.9023 SSP/PE. 
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:1 	1.1 0)Objeto deste ajuste consiste na aquisição de produtos complementares para ampliação de 
• infréeStrutura de armazenamento deste Tribunal, através de sistema de registro de preço, nos 

termos do edital de PE n°047/2015. 

2.1 O valor total estimado desta ata é : RS 5.374,900,00 (cinco milhões, trezentos e setenta e 
quatro mil e novecentos reais), conforme especificações constantes no Anexo I do edital de PE n° 
047/2015 e na forma da tabela abaixo: 

LOTE ÚNICO-(ESPECIFICAÇÕES) 

SOLUÇÃO DE ARMAZANAMENTO DE DADOS 

liaern - r1:51-di--HW .,..—..., .. 	, 
nicial_ 

inr-l• i 	or 	i  
I 

—1DES Clt IÇA° 	". 	. 	" 	• ir\-/W 	' it 	1. 
Registradk 

ir---:------ 
'Unitário 
: 
1 

á$ 

WS" 

1 02 01 

DATACENTER STORAGE SYSTEM 

COMPATIBILIDADE 

• Deve ser compatível com as plataformas: 
VMware 	vSphere, 	Microsoft 	Windows 
Server (incluindo Hyper-v), Oracle Linux e 
Linux Red Hat Enterprise Linux (incluindo 
Rd Hat Enterprise Virtualization); 

CONFIGURAÇÃO (CAPACIDADE INSTALADA 
MÍNIMA) 

• Um Rack system padrão 19" com 40U ou 
42U 	de 	altura, 	acompanhado 	de 	todos 
acessórios necessários @ar de PDUs e kit 
plug,/tomada, portas, tampas, guias de cabos, 
fixadores); 

• 02 (duas) controladoras (storage processor) 
instaladas; 

• CPU/Memória 	instalado 	por 	ray: 
combinação 	de 	4 	(quatro) processad res 

530.100,00 

C...  

1.060.200,00 

ç 
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distribuído igualmente entre controladoras, 
40GB (quarenta gigabytes) de memória 
cache read/write para dados e operações de 
controle (não será aceito SSD para substituir 
capacidade mínima exigida de memória 
cache); ou combinação de 2 (dois) 
processadores distribuído igualmente entre 
controladoras, 48GB (quarenta e oito 
gigabytes) de memória cache read/write para 
dados e operações de controle (não será 
aceito SSD para substituir capacidade 
mínima exigida de memória cache); 

• 04 (quatro) interfaces 16GbFC (compatível 
com switches 8 e 16GbFC) com slots SFP+, 
para conexão com Switches/Hosts ou 8 
(oito) Interfaces de 8 Gbbp/s tipo Fibre 
Channel com auto-sensing de 2, 4 e 8 Gbp/s; 

• Duas portas IP nativas para replicação 
baseada no storage; 

• Backend configurado com canais 6GbSAS 
para conexão de discos; 

• 48 discos tipo SAS de 900GB e 10.000 RPM 

• Configurado com quantidade de baias hot-
pluggable para discos, suficientes para 
acomodar os discos SAS e SSD exigidos, e 
com possibilidade de expansão futura para 
chegar ao total de 240 (duzentas e quarenta) 
baias; 

• Software de Gerenciamento do Storage 
System para configuração das características 
internas e dos hosts, e funções relativas ao 
gerenciamento 	do 	armazenamento, 
utilização da capacidade e desempenho do 
sistema. Software deve suportar Lightweight 
Directory Access Protocol (LDAP) para 
autenticação e autorização; 

• Software Multipath I/O (MPIO) para todos 
os hosts e suas respectivas plataformas 
utilizadas pelo TJ/AL; 

• Software de geração relatórios para 
gerenciamento de desempenho e capacidade 
histórica indicando tendências c facilitando 
troubleshooting e o pla (e-Drnento de 
capacidade; 
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• Software de provisionamento (thin 
provisioning) e otimização de espaço (claiin 
ou deduplication; 

• Software para cópias internas 

• Permitir a expansão da capacidade de 
volumes com estes em utilização e sem 
interrupção ou degradação do acesso aos 
dados armazenados; 

• Software para deduplicação mImei ou post-
processs; 

• Para as soluções que exigirem um servidor 
de gerenciamento, o TJ/AL disponibilizará 
uma máquina virtual VMware vSphere 5.5 
com MS Windows Server 2012 (com dois 
processadores virtuais e 32GB de memória) 
e conectividade à SAN e LAN para 
execução dos softwares de gerenciamento. A 
solução de gerenciamento deverá ser 
homologada para essa plataforma. Caso não 
seja, o proponente deve incluir um servidor 
formato rack (máximo 1.U) com a 
configuração recomenda pelo fabricante e 
licença de sistema operacional (MS 
Windows Server ou Linux Red Hat), ambos 
com mesmo nível de garantia exigido neste 
edital; 

• Management Pack do Storage para o 
software de gerenciamento Microsoft 
Systems Center Operations Manager ou 
gerenciar de forma integrada pelo VMWare 
vCenter; 

FUNCIONALIDADES MÍNIMAS 

• Controladoras (storage processor) ativa-ativa 
permitindo que uma unidade lógica possa 
ser compartilhada por todas as controladoras 
de forma 

2 2 1 SOFTWARE PARA REPLICAÇÃO EXTERNA 40.400,00 
PARA DATACENTER STORAGE SYSTEM 

80.800,00 

Software para cópias externas (replicação íncrona 
assíncrona) baseada no Storage (indepei. ente d 
hosts) que utilize os mesmos recursos e thi 
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provisioning da origem no destino (considerando que 
o Storage destino tenha mesmo recurso); 

Funcionalidade de replicação que permita mínimo de 
três 	caminhos 	de 	replicação 	(três 	data 	centers 
diferentes); 

Funcionalidade que permita configura e testar DR 
(Disaster Recovery); 

Suporte à replicação com protocolo IP ou FC nativo; 

Observação: Caso o Equipamento ofertado possua 
esta funcionalidade de forma integrada e nativa, o 
Storage System fornecido, deverá ser entregue com o 
licenciamento 	total, 	sem 	restrições 	e 	sem 	custos 
adicionais a Contratante. 

03 02 01 SOFTWARE 	PA RA 	OTIMIZAÇÃO 
AUTOMÁTICA (TIERIZAÇÃO) 

A solução de armazenamento deve ter capacidade 
para 	transferência 	automática 	de 	dados 	com 
granularidade em nível de bloco ou sub-LUN entre 
pelo menos 2 (duas) camadas/tipos de discos de 
armazenamento (SSD,. SAS 10k ou 15k, NL-SAS), 
conforme perfil de acesso aos dados (Auto Data 
Tiering). 

Caso necessário o fornecimento de licenças para 
todas as áreas de disco, estas devem ser fornecidas 
juntamente 	com 	o 	Storage 	sem 	ônus 	para 	a 
CONTRATANTE. 

Observação: Caso o Equipamento ofertado possua 
esta funcionalidade de forma integrada e nativa, o 
Storage System fornecido, deverá ser entregue com o 
licenciamento 	total, 	sem 	restrições 	e sem custos 
adicionais a Contratante. 

21.400,00 42.800,00 

04 18 05 GABINETE DE DISCOS PARA STORAGE 
SYSTEM (DISK ENCLOSURE SFF) 

Capacidade para 	24 (vinte 	e 	quatro) 	discos 	hot 
pluggable; Conexões redundantes SAS 6G; Fontes 
redundantes 

13.700,00 246.600,00 

05 11 04 GABINETE DE Dl COS PA 
SYSTEM (DISK ENCL SURE L 

A )I'ORAGE 
F) 	\ 

13.700,00 150.700,00 
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Capacidade para 	24 	(vinte 	e 	quatro) discos hot 
pluggable; Conexões redundantes SAS 6G; Fontes 
redundantes. 

Observação: 	Caso 	o 	equipamento 	ofertado 	não 
possua 24 slots, o proponente poderá ofertar duas 
Enclosures LFF de no mínimo 15 (quinze) discos hot 
pluggable; Conexões redundantes SAS 6G; Fontes 
redundantes; 

06 10 02 KIT COM 12 DISCOS SSD DE 400 GB PARA 
STORAGE SYSTEM 

Kit com 12 (doze) discos tipo SSD de 400GB, cada. 

110.500,00 1.105.000,00 

07 20 02 KIT COM 12 DISCOS SAS 900GB PARA 
STORAGE SYSTEM 

Kit com 12 (doze) discos tipo SAS de 900GB e 
10.000 RPM, cada. 

33.000,00 660.000,00 

08 14 06 KIT COM 12 DISCOS NL-SAS 3000GB PARA 
STORAGE SYSTEM 

Kit com 12 (doze) discos tipo NL-SAS/SATA de 
3000GB e 7.200 RPM, cada. 

46.800,00 655.200,00 

09 04 02 SAN SWITCHES FIBRE CHANNEL 24P 

CONFIGURAÇÃO (CAPACIDADE INSTALADA 
MÍNIMA) 

1. Switch tipo Full Fabric baseado em ASIC 
com 24 (vinte e quatro) slots 16Gbps Fibre 
Channel para módulos SFP+ portas (com 
suporte a 8GbFC); 

a. 	Ou 48 (quarenta e oito) sio s 8Gpbs 

2. Todas portas ativas/habilitadas; 

153.500,00 

(-.. 

614.000,00 

S; 
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3. 01 (um) Transceiver long wave (10KM); 

4. 23 (vinte e três) Transceptores short wave 
16GbFC (com suporte a 8GbFC) com cabos 
óticos 0M4 com Sm de comprimento; 

a. Ou 47 (quarenta e sete) 
transceptores short wave 8Gbps 
com cabos óticos 0M3 ou 0M4 
com Sm de comprimento; 

5. Ferramenta para diagnóstico, monitoração e 
gerenciamento; 

6. Ferramenta para configuração de Trunking; 

7. Ferramenta para monitoração da saúde, 
falhas c performance. 

8. Form Factor para Rack padrão 19 polegadas; 

FUNCIONALIDADES MÍNIMAS 

9. N_Port ID Virtualization (NPIV); 

10. Frame Filtering; 

11. Zoning; 

10 02 01 SERVIÇOS 	PROFISSIONAIS 	DE 
CONFIGURAÇÃO CUSTOMIZADA DE 
STORAGE SYSTEM E SAN 

138.400,00 276.800,00 

Escopo: 

a. Um Storage System, par de Switches SAN e 
interconnects, Softwares de Gerenciamento 
e Provisionamento (elaboração de volume 
design conforme requisitos das aplicações e 
do TJ/AL) 

b. Geração de relatórios (customização de três 
relatórios), Otimização de esp. ço ( fiação de 
três políticas 
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C. Cópias internas (criação de três Jobs, 
inclusive para integração com backup) e 
Tierização 

d. Softwares de gerenciamento da SAN. 

e. Instalação e configuração do ambiente de 
gerenciamento 	do 	sistema 	de 
armazenamento, abrangendo software 
console e agentes nos servidores conectados 
ao storage; 

f. Configuração dos Softwares de Path 
Failover e Load Balance; 

g. Configuração dos discos hotspare; 

h. Configuração dos agrupamentos de discos; 

i. Configuração de LUNs para 10 servidores; 

j. Configuração da funcionalidade de 
TIERIZAÇÃO; 

k. Entrega de LUNs para o ambiente de 
produção; 

1. Homologação do ambiente, atualizando 
firmware e drivers das placas HBA's e 
patches em SO; 

m. Implantação dos níveis de segurança 
(zonning) no switch FC; 

n. Documentação do ambiente. 

O. Transferência de conhecimento hands-on a 
ser realizado no TJAL, sem ÔNUS para a 
CONTRATADA, para 5 (cinco) pessoas 
após a instalação completa do ambiente, 
contemplando obrigatoriamente os seguintes 
tópicos: 

• Gerenciamento de todos os recursos de 
fornecidos; 

ardware 

 

  

• Uso das ferramentas de gerenc a ento, 
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administração, 	configuração 	(criação 	de 	RAID, 
LUN's, RAID GROUPS) e monitoração do produto, 
além de descrever os principais componentes do 
mesmo. 

Tk 
'1 

11 02 01 SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MIGRAÇÃO 
DE STORAGE SYSTEM 

Escopo: Dois Storages Systems legado e um Storage 
System 	(ofertado); 	Utilização 	de ferramenta 	para 
migração de 60TB c 40 LUNs; Configuração da SAN 
e Hosts para acesso simultâneo aos três storages 
seguindo todas recomendações de compatibilidade 
dos 	fabricantes; 	Desenvolvimento 	de 	scripts; 
Incluindo elaboração e execução de ensaios prévios 
para determinar tempos de parada necessários; (não é 
necessário considerar serviço de melhoria continua 
para este item) 

36.200,00 72.400,00 

12 01 01 SERVIÇOS 	PROFISSIONAIS 	DE 
REPLICAÇÃO DE STORAGES 

Escopo: Dois Storages Systems, quatro SAN switches 
c 	quatro 	roteadores 	(concctividade, 	zonings, 
roteamento), Softwares de cópias internas e externas 
(definição de agrupamento de recursos, elaboração de 
estratégias e políticas para replicação de volumes). 
Quatro grupos de replicação. Bidirecional. Síncro e 
assíncrono. 	Integração 	com 	ferramenta 	de 
orquestração de recuperação de desastres. 

138.300,00 138.300,00 

13 02 01 SERVIÇOS 	PROFISSIONAIS 	DE 
CONFIGURAÇÃO 	CUSTOMIZADA 	DE 
OTIMIZAÇÃO 	DE 	PERFORMANCE 	DO 
STORAGE SYSTEM (TIERIZAÇÃO) 

Escopo: Um storage system. Quatro camadas para 
tierização. Cinco polices. 

103.300,00 206.600,00 

14 01 

.,---- 

01 

-1 

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

A 	transferência 	de 	conhecimento 	para 
operacionalização 	dos 	equipamentos 	e 
softwares 	dar-se-á 	na 	replicação 	de 
conhecimento técnico aos técnicos da TEAL 
das 	funcionalidades, 	de (sua 	instalação, 
configuração, otiNização.6‘  fuhçionamento, 

65.500,00 65.500,00 

I 
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as corridos, contados da 

além de complementações quando 
ocorrerem 	alterações 	nos 	modos 
operacionais dos seus componentes ou, 
ainda, por solicitação da TJ/AL, visando 
aprimorar os conhecimentos da tecnologia 
utilizada e maximizar sua utilização. 

O treinamento deverá ser realizado de 
segunda a sexta, em horário comercial entre 
08:00h e 18:00h em agendamento definido 
pelo Tribunal de Justiça. 

O conteúdo do treinamento deverá abranger 
os seguintes tópicos: 

Configuração; Operação; 

Administração básica e avançada e ajustes 
(tuning) do ambiente; 

Os repasses deverão ser ministrados pelo 
próprio fabricante, ou por seu representante 
legal; 

O treinamento deverá ser ofertado para 5 
participantes; 

VALOR TOTAL DO LOTE: RS 5.374.900,00 (cinco milhões, trezentos e setenta e quatro mil 
e novecentos reais). 

LAIISULATERCEIRA 

3.1 Prazo máximo de entrega e instalação: 70 (sessenta) dias corridos, sendo 60 (sessenta) dias para 
a entrega, contados do recebimento da nota de empenho pelo Fornecedor e de 10 (dez) dias 
corridos para a instalação, contados do recebimento definitivo dos equipamentos e após emissão 
da Ordem de Serviços pelo fiscal do contrato; 

3.1.2. Prazo máximo para inicio da transferência de conhecimento: 60 (sessenta) dais corridos, 
contados do recebimento da nota de empenho; 

3.1.3.Prazo máximo para início dos serviços profissionais: 30 
expedição da Ordem de Serviço. 
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5.4 Nos casos de eventuais atrasos de paga nto, desd 
alguma forma para tanto, fica convencionade sue a t 

S6 

a Contratada não tenha concorrido de 
compensação financeira vida pelo 

3.2 Locais de entrega: 

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, situado a Praça Marechal Deodoro, n2  319, Centro, Maceió — 
Alagoas; 

Fórum Desembargador Jairo Maia Fernandes, situado a Av. Presidente Roosevelt, n2  260, Barro Duro, 
Maceió—Alagoas. 

kLAUSULA QUARTA r- DA DESPEM 

4.1 A despesa com a execução da contrafação correrá à conta dos recursos consignados ao 
orçamento do Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário de 2015 no Programa de 
Trabalho: 02061024119270000 — Modernização do Poder, Natureza de despesa: 3.4.4.90.52.00 — 
Aquisição de material permanente. 

ICLAISULA QUINTA — DO PAGAMENTO'  

5.1 O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias úteis subsequentes ao 
recebimento do objeto da presente licitação, em moeda corrente nacional, mediante apresentação 
dos seguintes documentos: 

a) Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo fiscal 
contratual; 

b) Certidão Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/ 
Receita Federal; 

c) Certidão de FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

d) Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Divida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal; 

e) Certidão negativa de débitos trabalhistas, emitida pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho; e 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
licitante. 

5.2 Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária. 

5.3 A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação 
requerida no subitem 5.1, implicará na sua devolução à CONTRATADA para regularização, 
devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação. 



dontratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da 
parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I=TX I = (6/100) I = 0,00016438 

365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

'4À ULWSEXTAeDA 
MADESSAGPARTICIP 

6.1 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, nos 
termos do artigo 21 do Decreto Estadual 112  29.342/2013, exceto os órgãos e entidades da 

'\\ Administração Pública Federal, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 22 do Decreto Estadua.  
n2  29.342/2013. 

6.2 Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso 
da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, 
para que este se manifeste sobre a possibilidade de adesão. 

6.3 As contratações adicionais a que se refere o artigo 21 •o Decreto(Estadual n2  29.342/2013, não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem or cent dos quantitativos dos itens 
registrados na Ata de Registro de Preços, limitadas ao q 'ntuplo do 

7 
uantitativo de cada item 

registrados na ata de registro de preços para o órgão erenc a ok e órgãos participantes, 
\ 
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independente do número de órgãos não participantes que aderirem, nos termos do art. 21, 
Decreto Estadual nQ 29.342/2013. 

e 'ASÉE 0. Tuw;ÕFsN4tÃA%p,  

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

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

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

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

7.2.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade 
de negociação. 

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

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

7.3.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

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

AME QtpaRE,C1STROI 'E 

8.1 O fornecedor terá seu registro cancelado nas hipóteses previstas na Lei Federal n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, ou quando: 

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

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

c) não aceitar reduzir o seu preço regi trado, na hipó ese de este se or. .r superior àqueles 
praticars no mercado; 
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Va. 

d) tiver presentes razões de interesse público; e 

e) por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitação por escrito aceita pela 
Administração, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do edital que deu 
origem ao registro de preços ou de cumprir as cláusulas e condições do compromisso para futura e 
eventual contratação. 

8.1.1 O cancelamento do registro de preços será feito no processo que lhe deu origem, devendo sua 
comunicação ser feita, ao fornecedor contratado, por correspondência com recibo de entrega, 
juntando-se comprovante nos respectivos autos. 

8.1.2 No caso de ser ignorada ou inacessível a sede ou o domicílio do fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, por uma vez, e afixação no local de 
costume do órgão gerenciador, considerando-se cancelado o registro na data considerada como de 
publicação no Diário da Justiça Eletrônico, que respeitará a forma do art. 4,  da Lei Federal n2  
11.419, de 19 de dezembro de 2006. 

8.1.3 Em qualquer das hipóteses de cancelamento do registro de preços previstas neste item, é 
facultada à Administração a aplicação das penalidades. 

8.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 

8.2.1 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato 
superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso 
fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

8.2.2 A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades 
previstas no instrumento convocatório, assegurada defesa prévia do fornecedor, nos termos da Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

(CLAUSULA NONA -DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

9.1 A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DO REAJUSTE 

10.1 É vedado qualquer reajustamento de preços duran e o prazo de vigência do registro de 

10.2 Fica ressalvada desta vedação a revisão de preços efetua à. confo me os artigos 16, 17 e 18 do 
Decreto Estadual n2  29.342/2013. 
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11.1.6.Todos os componen s da soluçá 
em linha de produção do fa 1 icante e e 
licitação; 

da deverão ser novos, encontrados 
rsões mais atuais no momento da 

11.1. Para garantir a uniformidade do fornecimento, os produtos (hardware e software) de cada 
item ofertados pelos proponentes deverão ser de um mesmo fabricante, mesmo que em regime de 
Original Equipment Manufacturer (Fabricante Original do Equipamento); 

11.1.1.A solução de Armazenamento será instalada e interconectada à SAN 
(Storage Area Network) existente no TJ/AL onde estão atualmente conectados 
Storages HP Eva modelo 4400, Blade Swicthes HP B-series 8/24, Roteadores 
multiprocolo FC/IP HP MPX200, Tape Library HP M5L6030, Blade Enclosure HP 
c7000 e Servidores Blade modelo HP BL460c. Embora, predominantemente a 
infraestrutura atual do TJ/AL seja da plataforma HP, o TJ/AL aceitará oferta de 
soluções de plataformas de diferentes fabricantes. Nestes casos, para assegurar a 
interoperabilidade do novo com o legado, sob pena de desclassificação, as 
empresas proponentes deverão comprovar que a solução ofertada (produtos da 
solução que se conectam diretamente ou fazem uso da SAN) é 
compatível/homologada para funcionar de forma integral na SAN existente no 
TJ/AL; 

11.1.2. Devem ser ofertados os componentes ou softwares adicionais que sejam 
necessários para funcionamento das Funcionalidades exigidas, ainda que não 
especificados no item; 

11.1.3.Todo licenciamento de software exigido para do Storage System deve ser 
ilimitado; 

11.1.4.Caso qualquer software do Storage, em todo ou em parte, empregue 
quaisquer metodologias de licenciamento por capacidade, desempenho, múltiplos 
caminhos, quantidades, ou quaisquer outras formas que restrinjam o produto sob 
qualquer circunstância, todas as licenças e suas extensões necessárias ao 
cumprimento do descrito e exigido nesta especificação técnica devem ser 
fornecidas, respeitando todos os demais itens do edital, e discriminadas na tabela 
de itens e Part Numbers correspondente; 

11.1.5.Todas as licenças de software ofertadas deverão ser perpétuas, permitindo 
a continuidade do funcionamento do Sistema, ainda que não coberta por contrato 
de atualização e suporte; 



11.1.7.A Contratada deverá comprovar que os equipamentos fornecidos são 
fabricados no Brasil ou importados pelo próprio fabricante. E, caso a Contratada 
seja a importadora dos mesmos, deverá apresentar a Guia de Importação dos 
equipamentos quando do fornecimento; 

11.2. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/ATIVAÇÃO (para 
todos os equipamentos ofertados) 

11.2.1.Todos os equipamentos devem incluir serviços de ativação/instalação 
(exceto opcionais com recurso hotplug quando adquiridos como expansão); 

11.2.2. Conferência, montagem, instalação, atualização, inicialização e testes de 
verificação; 11.2.1Para o item Storage System, deve-se incluir também: 

11.2.3.Em até 10 (dez) dias uteis após a contratação: Elaboração e apresentação do 
planejamento do serviço; Análise e apresentação de relatório com pré-quesitos 
técnicos para movimentação e instalação dos equipamentos, incluindo espaço, 
peso, capacidade elétrica, capacidade térmica, conectividade; 

11.2.4.Posterior validação onsite de atendimento aos pré-requisitos (até 5 dias 
após notificação do TJ/AL); 

11.2.5.Configuração do equipamento e dos servidores, instalação e configuração 
dos softwares de gerenciamento, conexão da SAN e LAN; 

11.3. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

11.3.1. Caberá a CONTRATADA realizar todas as atividades inerentes a completa execução do 
objeto contratado, de forma a tornar a nova infraestrutura de armazenamento operacional e pronta 
para uso, abordando, minimamente, os seguintes itens: 

a) Montagem e Instalação física do equipamento; 

b) Energização e conectorização; 

c) Atualização de software e firmware para a Ultima versão disponível; 

11.3.2. Concluído o serviço de instalação e após a homologação será emitido o Termo de Conclusão 
dos Serviços de Instalação, assinado pelo gestor do contra o. 
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11.4.DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
todos os produtos ofertados) 

IA DO FABRICANTE (para 



11.6. DA ESPECIFICAÇÃO PADRÃO DOS SERVI 
serviços profissionais ofertados) 

PROFISSIONAIS (para todos os 
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11.4.1.Suporte/Assistência Técnica para resolver falhas dos produtos; 

11.4.1.Prazo de 3 (três) anos; 

11.4.1.Abertura de chamados via Web ou via chamada local/gratuita - em 
português - 24x7 (vinte quatro horas por dia, sete dias por 
semana);22.4.1.Atendimento remoto 24x7 para suporte de software, com tempo 
máximo para resposta (inicio do atendimento) em 2h (duas horas); 

11.4.1.Atualização corretiva e evolutiva de softwares e firmwares, e acesso à base 
de conhecimento do fabricante; 

11.4.1.Atendimento onsite 24x7 para assistência técnica de hardware, com tempo 
máximo para reparo (substituição de peça) em 6h (seis horas); 

11.4.1.Monitoração remota de falhas dos equipamentos 24x7; 

11.4.1.0 proponente deverá comprovar que durante o período de garantia do 
fabricante, o fabricante do hardware manterá estoque de peças de reposição em 
Maceió de modo a assegurar o tempo máximo de reparo do hardware exigido no 
edital; 

11.5.DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE 
CONHECIMENTO 

11.5.1.A transferência de conhecimento para operacionalização dos equipamentos 
e softwares dar-se-á na replicação de conhecimento técnico aos técnicos da TJ/AL 
das funcionalidades, de sua instalação, configuração, otimização e funcionamento, 
além de complementações quando ocorrerem alterações nos modos operacionais 
dos seus componentes ou, ainda, por solicitação da TJ/AL, visando aprimorar os 
conhecimentos da tecnologia utilizada e maximizar sua utilização. 

11.5.1.A CONTRATADA deverá realizar a transferência de conhecimento por 
meio de 1 (uma) turma, em instalações do TJ/AL em Maceió, conforme descrição a 
seguir: 

11.5.1.Foco em Arquitetura de Hardware, Sistema Operacional, Operação e 
Sustentação. 22.5.1.Turma com, até, 5 (cinco) pessoas, visando à transferência de 
conhecimento completa (do básico ao avançado) e totalizando 40 horas. 



11.6.1.Principais entregáveis: Início de Projeto (elaborar Termo de Abertura do 
Projeto revisando entendimento e objetivos, apresentando escopo, macro 
cronograma, forma de trabalho, validar informações, identificação dos envolvidos 
no projeto, requisitos e limitações); Gerenciamento do projeto (Plano de Projeto com 
estrutura de trabalho, procedimentos, cronograma, quadro de recursos, 
responsabilidades, critérios de aceitação); Levantamento e Planejamento Técnico 
(Levantamento de informações do ambiente atual, elaboração do planejamento com 
a estratégia de implantação/migração para o novo ambiente, layout (se aplicável), 
além da arquitetura e configuração do novo ambiente, documentação dos riscos); 
Implantação da Solução (instalação/configuração dos produtos, testes de 
verificação/consistência); Término dos trabalhos (documentação do projeto, 
acompanhamento da fase experimental pós implantação com suporte imediato por 
dois dias, incluindo sessão de orientação hands on para operação administração do 
novo ambiente); 

11.6.2.Serviço de melhoria continua pós implementação (por três anos): Análise 
periódica (semestral) com eventuais intervenções planejadas para atualização do 
Assessment, Health Check, Avaliação de performance e re-balanceamento do 
sistema, atualizações de softwares/firmware, além de suporte à configuração 
implementada; 

11.7.1'LANEJAMENTO 

11.7.1.Antes do início do serviço de implantação, deverá a 
CONTRATADA, com apoio da equipe da DIATI, planejar todas as ações a 
serem tomadas durante a execução dos serviços inerentes ao objeto. 

11.7.2.Serão definidos nessa fase todos os detalhes operacionais 
envolvidos na execução dos serviços, como: levantamento e análise do 
ambiente atual, os colaboradores envolvidos no processo, os horários de 
execução dos serviços, as definições necessárias para a implantação do 
novo ambiente, o plano de contingência em caso de desastre, entre outros. 

11.7.3.Ao final da fase de planejamento a CONTRATADA deverá 
apresentar um cronograma com descrição e duração estimada de todas as 
ações. 

11.8.HOMOLOGAÇÃO 

11.8.1.Ao término dos serviços de instalação e configuração deverão ser 
realizados testes que certifiquem ue o a biente está configurado de 
•acordo com as recomendações do fab 'cante e das normas pertinentes. 
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11.8.2.Todo o processo de homologação deverá ser executado por tecruco§s, 

da CONTRATADA e acompanhado pela equipe do TJAL. 

12.1. O recebimento do objeto licitado dar-se-á nos termos do art. 73 da Lei ri° 
8.666/93, compreendendo duas etapas distintas: de recebimento provisório e de 
recebimento definitivo; 

12.2.Em relação ao recebimento dos Produtos e Serviços Básicos de Instalação e 
Garantia: 

12.2.1.0 prazo máximo de entrega e instalação dos produtos será de 70 
(sessenta) dias corridos, sendo 60 (sessenta) dias para a entrega, contados do 
recebimento da nota de empenho pelo Fornecedor e de 10 (dez) dias 
corridos para a instalação, contados do recebimento definitivo dos 
equipamentos e após emissão da Ordem de Serviço pelo fiscal do contrato; 

12.2.2.Para os itens estruturadores (Storage System), a CONTRATADA 
deverá vistoriar as instalações do TJ/AL em até 10 (dez) dias úteis após 
assinatura do contrato, entregar e apresentar um relatório de pré-requisitos 
para instalação dos produtos adquiridos (conexões elétricas e lógicas, 
peso/m2, carga elétrica e térmica, espaço em racks, espaço para acesso, fluxo 
de ar). O TJ/AL providenciará os recursos necessários indicados no relatório 
e notificará a CONTRATADA quando estiver pronto para que esta retorne 
em até 3 (três) dias úteis para validação dos pré-requisitos. 

12.2.3.Após recebimento dos produtos (hardwares, certificados de licença de 
softwares, comprovação de garantia e transferência de conhecimento e 
suporte), instalação dos equipamentos (montagem e ativação), e entrega das 
respectivas notas fiscais, comprovantes de regularidade fiscal, declarações do 
fabricante ou guias de importação (quando aplicáveis), e da instalação física 
(ativação) dos equipamentos, o TJ/AL procederá com a vistoria validando o 
que foi exigido e nos prazos consignados no subitem 12.2.1, e emitirá o 
Termo de Recebimento e Aceite Definitivo dos produtos e encaminhará para 
pagamento. Caso os pré-requisitos para instalação ainda não tenham sido 
realizados pelo TJ/AL, será emitido Termo de Recebimento e Aceite 
Provisória e será utilizado para encaminhamento para pagamento. Em 
nenhuma das duas hipóteses, o pagamento pelo TJ/AL eximirá a 
CONTRATADA de todas suas responsabilidades previstas no edital. 

12.3.Em relação ao recebimento dos Serviços Profissionais e Transferência de 
Conhecimento: 

da t 
ento 

12.3.1. Prazo máximo 
dais corridos, contados 

ara inici 
recebi 

nsferência de conhecimento: 60 (sessenta) 
nota de empen o; 
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12.3.2.0 prazo máximo de início dos serviços profissionais será de 30 (trinta) dias 
corridos, contados da expedição da Ordem de Serviço pelo fiscal. 

12.3.3.0s prazos de execução dos serviços profissionais serão planejados 
com a CONTRATADA, conforme demanda do TJ/AL. A CONTRATADA 
notificará o TJ/AL da conclusão de cada serviço e em até 5 (cinco) dias úteis, 
o TJ/AL emitirá um Termo de Recebimento e Aceite Definitivo para 
encaminhamento para pagamento, ou emitirá um Termo de Rejeição com as 
devidas considerações e prazo para que a CONTRATADA corrija o serviço. 
Caso algum dos serviços não possa ser concluído por limitações temporárias 
do TJ/AL, será emitido Termo de Recebimento e Aceite Provisória dos 
serviços já realizados e serão utilizados para encaminhamento para 
pagamento. Em nenhuma das duas hipóteses, o pagamento pelo TJ/AL 
eximirá a CONTRATADA de todas suas responsabilidades previstas no 
edital; 

'CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 	DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
£CONTRATADA)  

13.1. Fornecer o material ou serviço em prazo não superior ao máximo estipulado 
na proposta. Caso tal entrega não seja feita dentro do prazo, a CONTRATADA 
ficará sujeita à multa estabelecida neste instrumento; 

13.2. Não poderá ser ofertada Solução de Armazenamento de Dados 
descontinuada ou com previsão de descontinuidade. A caracterização da previsão 
de descontinuidade é definida como sendo Solução de Armazenamento de Dados 
que estejam em pelo menos a 12 (doze) meses de serem descontinuada pelo 
fabricante, a contar da data de recebimento da mesma pela CONTRATANTE; 

13.3. Substituir o material ou refazer o serviço em desacordo à proposta ou às 
especificações do objeto desta licitação, ou que por ventura seja entregue com 
defeitos ou imperfeições. 

13.4. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de 
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem 
devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que 
os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o TJ/AL. 

13.5. Responsabilizar-se por todos os ônus, relativos ao fornecimento dos bens e 
serviços a si adjudicados, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no loca 
de destino indicado pelo TJ/AL; 

13.6. Responsabilizar-se por quaisquer m tas o -despesas de qualquer natureza 
impostas ao TJ/AL em decorrência de desc p  imento comprovado de qualquer 
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cláusula ou condição deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por 
parte. 

13.7. Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em 
ocorrências da espécie, forem vitimas seus empregados ou prepostos no 
desempenho dos serviços ou em conexão com estes, ainda que verificado o 
acidente em dependências do TJ/AL; 

13.8. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao II/AL ou 
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 
estiver sujeita; 

13.9. Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, gerais, descritas no 
edital que originou esta contratação e de sua proposta; 

13.10. A CONTRATADA não será responsável: 

a) Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior; 

b) Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos no 
Edital e no Contrato. 

13.10. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, 
técnicos ou quaisquer outros. 

14.1.0 ÓRGÃO GERENCIADOR (CONTRATANTE) obriga-se a: 

a) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços; 

b) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 

c) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto deste ajuste, inclusive 
permitir o livre acesso dos responsáveis do FORNECEDOR às dependências do ÓRGÃO 
GERENCIADOR (CONTRATANTE), desde que devidamente identificados; 

d) Atestar a execução do objeto do presente ajuste por meio do Fiscal; 

e) Efetuar o pagamento ao FORNECEDOR (CONT TADA) de acordo com as condições de preço 
e prazos estabelecidos neste ajuste; 
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f) Aplicar as penalidades por descumprimento do objeto contratual; 

g) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto licitado que se encontre em desacordo com este 
instrumento. 

!4:ÁSljD -C:IIVIAs 	 A -À ,E 'ra; O'C NTRATO 

15.1 O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal especialmente 
designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e 
responsabilidades do artigo 67 da Lei n°. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou não, por empresa 
terceirizada a ser contratada. 

15.2 Caberá ao Fiscal do contrato: 

a) Emitir a ordem de serviço do objeto contratual; 

b) Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada; 

c) Atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos; 

d) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

e) Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências da 
execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 

f) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do 
contrato. 

15.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser 
solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar necessárias. 

15.4 A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não 
implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se 
reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os 
termos do edital. 

15.5 Caberá ao Gestor do contrato: 

a) Prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que deve 
ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes; 

b) Comunicar a abertura de nova licitação à área co petente, antes de findo o estoque de bens 
e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoáv ; 

c) Acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais; 
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d) Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contra 
que tenham implicações na atestação; 

e) Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o 
Edital ou Contrato e com a Lei; 

f) Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve 
ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes; 

g) Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e 
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser 
comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles 
previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações; 

h) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do 
Contrato pela Administração; 

i) Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-se 
por tais informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas; 

j) Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos 
termos da Lei; 

1) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou 
jurídicas; 

m) Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota; 

n) Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da Contratada, com base nos termos 
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada, 
acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir. 

15.6 Designação de gestor/fiscal: 

r  , 	
t?IlAtrn 15.6.1 Fica designado o(a) servidor(a) MUCO OCILCINIC 9 i IvVb  otado(a) no 	1)1AT-  I  

matrícula  t304-6  e, em sua ausência, o seu substituto legal, (quando houver) para, nossa ordem, 
exercerem a gestão/fiscalização do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a 
contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, nas atividades de gestão, fiscalização e 
controle constantes no Ato Normativo n°. 025/2010. 

ii,4324,s4j2j--irga\çastry3s „ 	 

16.1 As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de licitação 
ou dos contratos celebrados estão sujeitas às seguintes san ões, assegurados o contraditório 
ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual n° 4.054/2008: 
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• 1 
'16:1.1 advertência; 
- 
16.1.2 multa; 

16.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia 
Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas; 

16.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

16.2 As sanções previstas nos subitens 16.1.1, 16.1.3 e 16.1.4 deste instrumento poderão ser 
aplicadas cumulativamente com a sanção de multa. 

16.3 A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas 
de licitação ou dos contratos celebrados. 

16.4 A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos 
seguintes percentuais e hipóteses: 

16.4.1 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 
9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso; 

16.4.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à 
parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade interessada, quando o 
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

16.4.3 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor total 
do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II do 
art. 5° do supracitado Decreto; 

16.4.4 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou 
em concluir o serviço, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente; 

16.4.5 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou 
da Nota de Empenho; e 

16.4.6 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto 
quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho. 

16.5 A multa apenas será executada após regular pro esso administrativo, facultada a defesa 
prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
notificação. 
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16.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda destan.. 
responderá a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice Geral 
de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente. 

16.7 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de 
expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 

16.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada e 
desde que haja justificado interesse público, poderá ser relevada: 

16.8.1 a aplicação de multa por atraso na entrega de material ou na execução de• serviços não 
superior a 5 (cinco) dias; e 

16.8.2 aplicação de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição. 

16.9 A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade 
da falta cometida, consoante previsto no subitem 16.2, desde que observado o princípio da 
proporcionalidade. 

16.10 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execução de 
serviços, a Nota de Empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver 
justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa na forma do 
subitem 16.4.2. 

16.11 A multa prevista no subitem 16.4.5 não será aplica nas hipóteses de rescisão contratual que 
não ensejem sanções. 

16.12 A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a 
participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 

16.12.1 por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a licitante ou contratada 
permanecer inadimplente; 

16.12.2 por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no 
Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisória, quer, em original ou 
cópia autenticada, de forma definitiva; 

16.12.3 por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da 
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e 

16.12.4 por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada: 
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se • antes das partes assinam a presente Ata em 2 
os efeitos legais. 

E, estando justos e contratados, os 
(duas) vias, de igual teor, para que surtam 

rif'y 

TESTEMUNHAS: 

1. NOME 

2. NOM 

WASHING 
Desembargador Presid 

ASCENO FREITAS 
e Justiça do Estado de Alagoas 
TE 

Supriservi 

IVAN 
Juiz President 

• 

tora do FUNJURIS 
E 

0111S  
SÉ EUGENI UN 

mareio Representaçõe e Serviços LTDA 
CO-‘ '-ATADA 

;14110 

4  
ing Nom  

SCONCEL S 11  
da Comissïhl 

E'VE 1E 

e 1 •. " R 

CPF: 

CPF: 

56 

•.16:12.4.1 apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida; 

16.12.4.2 praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou da 
contratação; ou 

16.12.4.3 for multada, e não efetuar o pagamento. 

16.13 O prazo previsto no item 16.12.4 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos. 

16.14 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivos 
informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação. 

16.14.1 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a contratada 
ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de 
suspensão e impedimento aplicadas. 

E i 'SETIMAle.:. 	0$ 	S NA' 

Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, todas as disposições 
do instrumento convocatório da licitação e aquelas constantes da proposta de preços. 
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SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DA APOSTILA DE RETIFICAÇÃO Ata de Registro de Preços n°112/2014 
(Processo Administrativo n° 05240-4.2013.001) 

Com o intuito de alterar o número do CNPJ da contratada em face de desmembramento de suas linhas de produção, faz-se 
necessário retificar o cabeçalho da presente Ata de Registro de Preços, com a finalidade de fazer constar as informações corretas 
quanto ao nome do prefeito daquela localidade municipalidade, endereço da sede, e número do cadastro nacional de pessoas juridicas 
- CNPJ, com base nos fundamentos expostos naLei n° 8.666/93, art. 65, ficando alterado o cabeçalho do presente termo. 

Dessa forma, com relação a qualificação do fornecedor, o cabeçalho do Ata de Registro de Preços n° 112/2014passará a vigorar com 
a seguinte redação: 

FORNECEDOR, 
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda sob o n. 22.086.683/0003-46, com sede na Avenida José Luiz Mazzali, 360, Galpão B Parte 1, Residencial Burck, 
Louveira/SP, CEP 13.290-000, representada por CLAUDIO RAUPP FONSECA, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n. 451.337.270-20, portador da Carteira de Identidade n. 4021519899, expedida pela 
SSP/RS, domiciliado em São Paulo/SP, neste ato representado por seu procurador, o Sr. MARCELO ALEXANDRE RODRIGUES NUNES, 
brasileiro, divorciado, analista de sistemas, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n. 112.353.918-92, 
portador da Cédula de Identidade n. 19276493-7, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado em São Paulo/SP. 

A presente Apostila de Retificação do referido termo ampara-se na Lei 8.666/93, entrando em vigor na data de sua publicação. 

Maceió, 28 de outubro de 2015. 

Des. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n° 00560-1.2015.001 
Assunto: Celebração da Ata de Registro de Preços n°092/2015. 

DESPACHO 

Considerando a documentação no Processo Administrativo em epígrafe, bem como o Parecer GPAPJ n° 345/2015 da Douta 
Procuradoria Administrativa do Poder Judiciário de Alagoas, AUTORIZO a celebração das Atas de Registro de Preços n° 092/2015, 
firmado entre o Tribunal de Justiça de Alagoas e a empresa SUPRISERVI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, tendo 
como objeto a aquisição de produtos complementares para ampliação de infraestrutura de armazenamento deste Tribunal, através de 
sistema de registro de preços, nos termos do edital de PE n° 047/2015, no valor de R$ 5.374,900 ( cinco milhões, trezentos e setenta e 
quatro mil e novecentos reais) sendo indispensável à representação de certidões de regularidade fiscal atualizadas. 

À Subdireção-Geral para as devidas providências. 

Maceió, 28 de outubro de 2015. 

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°092/2015 

Processo n°00560-1.2015.001 Pregão Eletrônico n°047/2015 

OBJETO: O objeto deste ajuste consiste na aquisição de produtos complementares para ampliação de infraestrutura de 
armazenamento deste Tribunal, através de sistema de registro de preço, nos termos do edital de PE n°047/2015. 

EMPRESA VENCEDORA: SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n. 12.707.105/0003-26. 

DO VALOR: O valor total estimado desta ata e: R$ 5.374.900,00 (cinco milhões, trezentos e setenta e quatro mil e novecentos 
reais). 

DESPESA: A despesa com a execução da contratação correrá à conta dos recursos consignados ao orçamento do Fundo Especial 
de Modernização do Poder Judiciário de 2015, no Programa de Trabalho: 02061024119270000 Modernização do Poder, Natureza de 
despesa: 3.4.4.90.52.00 Aquisição de material permanente. 

DO PRAZO: Prazo máximo de entrega e instalação: 70 (sessenta) dias corridos, sendo 60 (sessenta) dias para a entrega, contados 
do recebimento da nota de empenho pelo Fornecedor e de 10 (dez) dias corridos para a instalação, contados do recebimento definitivo 
dos equipamentos e após emissão da Ordem de Serviços pelo fiscal do contrato. 

VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - Lei Federal n° 11.419/06, art. 4° 
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Fica designada o (a) servidor (a) JULIANA SANTOS DE MORAES, lotado(a) no(a) Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação 
- DIATI, matricula n° 87763-8, e em sua ausência, o seu substituto legal, (quando houver) para, nossa ordem, exercerem a gestão/ 
fiscalização da Ata de Registro de Preços devendo o mesmo representar este Tribunal perante a contratada e zelar pela boa execução 
do objeto pactuado, nas atividades de gestão, fiscalização e controle constantes no Ato Normativo n° 025/2010. 

DATA: 28 de outubro de 2015 

IVAN VASCONCELOS BRITO JÚNIOR 
Juiz Presidente da Comissão Gestora do FUNJURIS 
INTERVENIENTE 

SÉRGIO EUGÊNIO MUNIZ 
Supriservi Comércio Representações e Serviços LTDA 
CONTRATADA 

Seção Especializada eivai 

SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL 

PAUTA DE JULGAMENTO 

Torno público, para ciência dos interessados, que a 8.11  Sessão Ordinária da Seção Especializada Cível, realizar-se-á no dia 
09/11/2015, às 09:00h, no Auditório Des. Olavo Acioli de M. Cahet, onde serão julgados os seguintes processos: 

1. Classe do Processo: Conflito de competência 
N.°: 0500121-52.2014.8.02.0000 
Comarca: Maceió 
Vara: 26" Vara Cível da Capital / Familia 
Suscitante: Juizo da 26° Vara Cível da Capital / Família 
Parte 1: Defensoria Pública do Estado de Alagoas 
Defensor: Eduardo Antônio de Campos Lopes (OAB: 6020/AL) - 
Defensora: Manuela Carvalho Menezes (OAB: 9246/AL) 
Suscitado: Juizo da 17° Vara Cível da Comarca da Capital - Fazenda Estadual 
Parte 2: Estado de Alagoas 
Procurador: Marcelo Teixeira Cavalcante (OAB: 924/AL) 
Relatora: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento 

2. Classe do Processo: Mandado de Segurança 
N.°: 0006582-68.2012.8.02.0000 
Impetrante: Laginha Agro Industrial S/A 
Advogado: Augusto de Oliveira Gaivão Sobrinho (OAB: 1293/AL) 
Advogado: Geraldo Sampaio Gaivão (OAB: 8149/AL) 
Advogado: Felipe de Carvalho Cordeiro (OAB: 8521/AL) 
Advogado: Daniel de Almeida Salvador (OAB: 8685/AL) 
Advogado: Davi Antônio Lima Rocha (OAB: 6640/AL) 
Advogado: Henrique Pinto Guedes de Paiva (OAB: 4157A/AL) 
Impetrado: Juiz de Direito da Comarca de Coruripe 
Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo 

3. Classe do Processo: Mandado de Segurança 
N.°: 0803075-95.2014.8.02.0000 
Comarca: Maceió 
Vara: 17a  Vara Cível da Capital / Fazenda Estadual 
Impetrante: Dado da Rocha Barros Filho 
Advogado: José Geraldo da Rocha Barros Palmeira (OAB: 8082/AL) 
Procurador: Procuradoria Geral de Justiça 
Impetrado: Juiz de Direito da 17" Vara Cível da Comarca da Capital - Fazenda Estadual 
Relator: Des. Fábio José Bittencourt Araújo 

4. Classe do Processo: Ação Rescisória 
N.": 0801171-90.2013.8.02.0900 
Comarca: Maceió 
Vara: 13°  Vara Chiei da Capital 
Autores: Jairo Viana de Mendonça e outro 
Advogado: halo Gustavo Tavares Nicacio (OAB: 7620/AL) 
Advogado: Claudevan Vicente Veloso (OAB: 9786AL) 
Réu: Hélio Marques Freire 
Advogado: Hermann de Almeida Melo (OAB: 6043/AL) 
Advogado: Carlos Cristian Reis Teixeira (OAB: 9316/AL) 
Advogado: Hilton Agra de Albuquerque Netto (OAB: 9564/AL) 
Advogado: Everaldo Gomes de Lira Júnior (OAB: 7662/AL) 
Relatora: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento 
Revisor: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
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