
 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO - AL 

ANÁLISE DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 

OBJETO: Contratação de serviços de monitoramento e manutenção preventiva e corretiva de 

sala cofre e seus componentes, preservando as características de desempenho atuais, a fim de 

garantir a infraestrutura de alta disponibilidade do Data Center do TRT da 19ª Região, conforme 

as exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos. 

PROAD Nº 409/2021 
Licitante: GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA 
PROPOSTA – GRUPO 1 - ITENS 01 e 02 do Edital 
CNPJ: 03.698.620/0001-15 
 
Ordem de Classificação – Grupo 1 

A empresa encaminhou a proposta de preços e documentos ao sistema no prazo 
definido pelo Pregoeiro no valor final de R$844.814,48 e assinada pela Senhora TATIANA 
MONTEIRO MONTROZE representante legal da empresa. A proposta se refere ao Grupo 1 
composto pelos itens 01 e 02 do Pregão Eletrônico acima mencionado.  

 
De pronto a proposta de preços e a documentação técnica foram encaminhadas para o 

Setor de requisitante com o fito de proceder análise e manifestação técnica. Tal análise se 
encontra exarada nos documentos nº 95  do PROAD nº 409/2021.  
 

Em continuidade à análise da proposta de preços quantos aos aspetos formais e dos 
documentos apresentados pela empresa GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA, detalhamos abaixo a 
análise completa dos requisitos exigidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 para 
conclusão do julgamento: 
 
ITEM 6 DO EDITAL- PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

ITEM 
 

PROPOSTA  

6.1.1 do 
Edital 

Identificação social, número do CNPJ, assinatura do 
representante da proponente, referência à licitação, 

número de telefone, endereço, dados bancários, 
número de fax e indicação de endereço eletrônico (e-

mail); 

OK 

6.1.2,   alínea 
“a” do Edital 

As especificações com os critérios estabelecidos (Descrição, 
Quantidade, Valor Unitário e Valor Total), em estrita 

OK 



conformidade com o modelo de proposta de preços, Anexo II 
deste Edital, devendo ser incluídas todas as despesas e os 
demais custos necessários ao perfeito cumprimento das 
obrigações objeto desta licitação;  

6.1.2, alínea 

“b” do Edital 

Declaração de que o licitante está ciente e concorda com os 
prazos para prestação dos serviços, conforme o estabelecido 
no Termo de Referência anexo ao edital 

OK 

6.1.2, alínea 
“C” do Edital 

Prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data de 
sua apresentação; 

 

   
 

ITEM 9 DO EDITAL- CONDIÇÕES PRÉVIAS DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO 
 

ITEM  

. Das condições de participação e habitação Situação 

9.1.1 do 
Edital 

Inexistência de registros impeditivos de contratação/SICAF 
(habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 
qualificação econômica financeira) 

OK 

9.1.3 do 
Edital 

Cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas/CEIS OK 

9.1.3 do 
Edital 

Cadastro nacional de condenações cíveis por ato de 
improbidade administrativa/CNJ 

OK 

9.1.3 do 
Edital 

Lista de inidôneos do TCU OK 

9.1.3 do 
Edital 

Consulta Sócios Majoritários/Diretores juntos ao TCU e CNJ OK 

   

ITEM  Habilitação Jurídica  

9.7.1.1, do 
Edital 

Registro comercial, no caso de empresário individual SICAF (OK) 

9.7.1.2, do 
Edital 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresárias e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; 

SICAF (OK) 

9.7.1.4, do 
Edital 

Ato constitutivo/contrato social, no caso de sociedades 
simples, acompanhado de prova de diretoria em exercício; 

SICAF (OK) 

9.7.1.6, do 
Edital 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

SICAF (OK) 

ITEM  Regularidade fiscal e trabalhista  

9.7.3.1, do 
Edital 

Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação da Certidão Conjunta expedida pela Receita 
Federal do Brasil, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e 
INSS. 

 

OK 

9.7.3.2, do 
Edital 

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação da 

OK 



Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) ou Certidão Positiva 
com efeitos de Negativa.  

9.7.3.3, do 
Edital 

Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), em cumprimento ao disposto na Lei 
12.440/2011; 

OK 

9.7.3.4, do 
Edital 

Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e a 
Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
mediante certidões emitidas pelas respectivas Secretarias 
de Finanças; 

OK 

   

TEM Qualificação Técnica   

9.7.2.1 do 
Edital 

Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia – CREA, em nome da empresa, 
com validade na data de recebimento dos documentos de 
habilitação, emitida pelo CREA da jurisdição da sede da 
licitante 

OK 
 

9.7.2.2 do 
Edital 

01 (um) ou mais atestado(s) de capacidade técnica, 
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, que comprovem a prestação de serviços, pela 
empresa licitante, de manutenção preventiva e corretiva pelo 
período ininterrupto de no mínimo 12 (quinze) meses em sala 
cofre de, no mínimo, 9 m² construída em conformidade com 
as normas ABNT NBR 15247 e/ou ECBS EM 10472, com 
características pertinentes e compatíveis com as descritas na 
presente especificação.  

OK 
 

9.7.9.5 do 
Edital 

Termo de Vistoria e Termo de confidencialidade foram 
anexados 

OK 

   

ITEM QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA  

9.7.4.1 do 
Edital 

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

Ok 

9.7.4.2 do 
Edital 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta 

OK. 
 

 Liquidez Corrente (LC) > 1 OK. 
 

 Liquidez Geral (LG) > 1 OK. 
 

 Solvência Geral (SG) > 1 OK. 
 

9.7.4.4 do 
Edital 

O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou 

inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez 
Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá 

OK. 
 



comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio 

líquido) equivalente a 10% (por cento) do valor total 

estimado do Lote/item pertinente. 
   

ITEM  DECLARAÇÕES  

9.7.5.1 do 
Edital 

Declaração em cumprimento do inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal de 1988, firmada pela contratada de que 
não possui em seu quadro funcional menores de dezoito 
anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem 
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz a partir dos catorzes. 

OK 

9.7.6.1 do 
Edital 

Declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação, 
na forma do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº. 8666/93, e de 
atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
8.666/93; 

OK 

9.7.6.2 do 
Edital 

Declaração de que não emprega e não empregará cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, de membros, Juízes e 
servidores ocupantes de cargos de direção e assessoramento 
vinculados ao TRT 19ª Região, na forma da resolução do 
Conselho Nacional da Justiça nº. 07/2005, conforme Anexo III 
do Edital (Declaração de Inexistência de Nepotismo); 

OK 

9.7.6.3 do 
Edital 

Planilha de Dados para pagamento e realização de 

outros atos necessários. 

OK 

 .  

 
CONCLUSÃO: 
 

Constatamos que as condições de participação e a documentação exigida para 
habilitação do Pregão Eletrônico nº 05/2021 restou atendida integralmente pela licitante.  

 
No que tange aos preços unitários apresentados para os itens 1 e 2, este Pregoeiro 

utilizou o art. 38 do Decreto nº 10.024/2019 para obter a REDUÇÃO dos valores apresentados 
na PROPOSTA após a fase de lances, obtendo êxito na negociação e redução dos valores 
unitários para R$26.893,35 e R$ 28.300,00, respectivamente. Tal proposta negociada totalizou 
o valor global de R$835.100,00 que se encontra anexada ao documento nº 126 do PROAD nº 
409/2021.  

 
Diante do exposto, conclui-se que a proposta apresentada pela licitante GREEN4T 

SOLUÇÕES TI LTDA.  para os itens 01 e 02 se mostra passível de aceitação e de sua habilitação. 

 
Maceió, 27 de abril de 2021. 
 
Neivaldo Tenório de Lima 
Pregoeiro 


