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

 

Memorando nº 753 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SPAD
Maceió, 15 de setembro de 2018.

Para: Coordenadoria de Serviços Gerais - COSEG.

Assunto: Informação. Término. Segundo Termo Aditivo do Contrato n.º
12/2016. Prestação de Serviços Reprográficos.

Senhor Coordenador,

Informamos que o Segundo Termo Aditivo do Contrato n.º 12/2016 (prestação de
serviços reprográficos, com fornecimento de material, instalação de equipamentos e
disponibilização de operadores), extinguir-se-á em 13 (treze) de março de 2019. 

Apresentamos em anexo, o Termo de Referência, cópias do Contrato n.º 12/2016 e
seus Primeiro e Segundo Termos Aditivos, celebrado entre este Tribunal e a Empresa
BSF Locação de Máquinas e Serviços Eireli EPP.

Diante do exposto, solicitamos que sejam adotadas providências para manutenção de
tal serviço, uma vez que é essencial à Administração.

Respeitosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO, Chefe
de Seção, em 15/09/2018, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0436191 e o código CRC 9A148201.
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Protocolo, Arquivo e Distribuição de Documentos

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços reprográficos
em  preto  e  branco  e  coloridas,  com  fornecimento  e  instalação  de  equipamentos,
fornecimento  de  materiais,  e  disponibilização  de  operadores  de  máquina  copiadora,
visando atender às necessidades administrativas das unidades da Justiça Eleitoral  em
Alagoas.
1.2 A função correspondente à mão de obra disponibilizada pela empresa CONTRATADA
está enquadrada no Código Brasileiro de Ocupação (CBO) sob o nº 4151-30 – Operador
de Máquina Copiadora, nos termos do art. 7º, § 3º, da IN nº 02/2008 e Acórdão TCU nº
683/2009 – Plenário.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1  A  contratação  em  tela  é  justificável  por  se  tratar  de  serviços  que  abrangem  as
necessidades públicas permanentes,  sendo,  portanto,  imprescindíveis  para atender  as
demandas  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  garantindo-se  condições  para
realização  das  atividades  administrativas  institucionais  internas.  A  reprodução  de
documentos  é  algo  indispensável  no  serviço  público,  considerando-se  a  burocracia
imposta.  O  anseio  da  Administração  é  reduzir  suas  despesas  quando  transfere  para
terceiros a realização direta dos serviços, considerando o princípio da economicidade.
2.2  No diapasão  da  Instrução  Normativa/MPOG nº  02,  de  30  de  abril  de  2008,  que
disciplina a contratação de serviços a serem executados de forma direta e contínua, para
motivar a execução das atividades do Poder Público, há de se esclarecer que o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas não dispõe em seu quadro de pessoal para o atendimento
dos serviços aqui descritos, especificamente para as finalidades pretendidas, tornando-se
necessária à terceirização pretendida.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1  A  contratação  dos  serviços,  objeto  deste  Termo  de  Referência,  naquilo  que  lhe
aplicar, obedecerá às seguintes disposições legais:

a) Lei n° 8.666/1993, e suas alterações;
b) Lei Complementar nº 123/2006;
c) Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002;
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d) Decreto nº 6.204/2007;
e) Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005;
f) Decreto n° 2.271, de 07 de julho de 1997;
g) Resolução 23.234, de 25 de março de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral;
h) Instrução  Normativa  nº  02/2008,  de  30  de  abril  de  2008,  do  Ministério  do

Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG;
i) Resolução nº 98, de 10 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Justiça.

4.  DO  QUANTITATIVO  DE  POSTOS  E  DOS  LOCAIS  PARA  A  EXECUÇÃO  DOS
SERVIÇOS
4.1  Os  serviços  serão  executados  nas  unidades  da  Justiça  Eleitoral  em  Alagoas,
conforme especificado abaixo:

Posto de Serviço Categoria Profissional
Quantidade/Local

Edifício-sede Fórum da Capital

Serviços reprográficos Operador de máquina copiadora 1 1

TOTAL 2
 

4.2  Os  serviços  objeto  deste  Termo  de  Referência  serão  regular  e  normalmente
executados nos locais relacionados a seguir:

LOCAL DESCRIÇÃO

Edifício-Sede  do  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas

Prédio com treze pavimentos, localizado na
Rua  Aristeu  de  Andrade,  n.º  377,  Farol,
Maceió/AL.

Fórum Eleitoral da Capital
Prédio com três pavimentos, localizado na
Av.  Fernandes  Lima,  nº  3487,  Farol,
Maceió/AL.

4.3  O CONTRATANTE poderá transferir  os postos e equipamentos entre as unidades
indicadas  ou  para  outros  locais  distintos  dos  indicados  acima,  dentro  da  região
metropolitana de Maceió, bastando apenas comunicar à CONTRATADA tal ocorrência.
4.4 Os postos de trabalho envolverão funcionários com o seguinte nível de escolaridade
mínimo,  comprovado  através  de  histórico  escolar  ou  certidão  emitida  pela  respectiva
instituição de ensino:
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POSTO DE SERVIÇO CATEGORIA ESCOLARIDADE
Serviços reprográficos Operador de máquina copiadora Ensino fundamental completo

4.5  Deverá  ser  pago  adicional  de  insalubridade,  de  acordo  com  cada  caso,  aos
profissionais empregados em atividades caracterizadas como insalubres.

5. DOS HORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5.1 Dos horários
5.1.1  Na execução do contrato serão observados os seguintes limites de horários por
posto de serviço:

Posto de Serviço Categoria Diário Semanal
Serviços reprográficos Operador de máquina copiadora 08 horas 44 horas

5.1.2 Os postos de serviço obedecerão os horários descritos na tabela abaixo, podendo
tais horários serem alterados de acordo com a conveniência administrativa, devendo ser
feita escala de horário, de forma que seja a melhor para atender aos serviços contratados
e que não exceda os limites descritos na tabela contida no subitem 5.1.1:

Posto de Serviço Categoria
Segunda-feira à

Sexta-feira
Sábados

Serviços reprográficos
Operador de máquina

copiadora
De 10 às 13 e de 14

às 19 horas
De 08 às
12 horas

5.1.3 A CONTRATADA deverá conceder à mão de obra utilizada para execução do objeto
contratual intervalo para repouso ou alimentação conforme o art.  71 do Decreto-Lei nº
5.452,  de 01.05.1943 (Consolidação das Leis  do  Trabalho),  considerado o horário  de
expediente do CONTRATANTE;
5.1.4  O  CONTRATANTE  poderá  modificar  os  horários  de  prestação  dos  serviços
contratados, devendo tais modificações obedecerem aos limites de horário de prestação
estabelecidos em contrato e descritos no subitem 5.1.1.

6.  DO  FORNECIMENTO DOS  MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS  NECESSÁRIOS  À
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1  A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar 02 (duas) máquinas reprográficas,
com tecnologia digital para cópia em preto e branco e 01 (uma) máquina reprográfica,
com tecnologia digital para cópia colorida, com fornecimento de manutenção preventiva e
corretiva,  peças  e  partes,  assistência  técnica,  material  de  consumo (toner,  revelador,
cilindro)  e  demais  materiais  para  o bom e perfeito  funcionamento  dos equipamentos,
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exceto  papel,  que  será  fornecido  pelo  CONTRATANTE,  destacando-se  que  sempre
deverá utilizar equipamentos originais;
6.2  As  máquinas  serão  distribuídas  da  seguinte  forma  (características  mínimas
aceitáveis):

a) 01(um) equipamento multifuncional digital a laser (cópias preto e branco) com as
seguintes  características:  Placa  de  impressão  em  rede;  Scanner  to  e-mail;
Alimentador automático de originais, frente e verso e com alimentação mínima de
100 folhas; Mínimo de 512MB de memória RAM; Capacidade de alimentação de
papel,  mínimo  de  1.200  folhas;  Finalizador/Grampeador  para  até  50  folhas;
Capacidade máxima de saída de papel de 1.100 folhas; Formato de papel até A3;
Velocidade de impressão e cópia, mínimo de 45 ppm; Velocidade de digitalização,
mínimo de 45 ipm, em 600 dpi e em P&B / A4; Painel de operações LCD e Touch
Screen; Tempo para 1ª cópia, máximo de 4 seg.; Digitalização (P&B e COR) em
rede; Duplex automático até o formato A3; Capacidade de digitalização para e-mail,
pasta  na  rede  e  capacidade  de  gerar  PDF  pesquisável;  incluindo  serviços  de
encadernação.  Tal  máquina  deverá  ser  instalada  no  edifício-sede  do
CONTRATANTE, descrito no subitem 4.2 deste Termo de Referência;

b) 02(dois) equipamentos multifuncionais digitais a laser, sendo 01 (cópias preto e
branco)  e  01  (cópias  coloridas),  com  as  seguintes  características:  Placa  de
impressão em rede; Scanner to e-mail; Alimentador automático de originais, frente
e verso e com alimentação mínima de 100 folhas; Mínimo de 512MB de memória
RAM;  Capacidade  de  alimentação  de  papel,  mínimo  de  1.200  folhas;
Finalizador/Grampeador para até 50 folhas; Capacidade máxima de saída de papel
de  1.100  folhas;  Formato  de  papel  até  A3;  Velocidade  de  impressão  e  cópia,
mínimo de 25 ppm; Velocidade de digitalização, mínimo de 25 ipm, em 600 dpi e
em P&B / A4; Painel de operações LCD e Touch Screen; Tempo para 1ª cópia,
máximo de 5,5 seg.; Digitalização (P&B e COR) em rede; Duplex automático até o
formato  A3;  incluindo  serviços  de  encadernação.  Ressalte-se  que  uma dessas
máquinas  será  instalada  no  edifício-sede  do  CONTRATANTE  e  a  outra  será
instalada no Fórum Eleitoral  da  Capital,  ambos descritos  no subitem 4.2  deste
Termo de Referência;

6.3 As máquinas copiadoras fornecidas deverão ser novas (primeiro uso) ou seminovas,
sendo  que  se  forem  seminovas  deverão  possuir,  no  máximo,  02  (dois)  anos  de
fabricação.  As  máquinas  copiadoras  fornecidas  deverão  possuir  tecnologia  digital  e
atender as seguintes especificações mínimas:

a) ampliação e redução mínima por zoom de 50% a 200%, de documentos originais,
folhas, livros página a página, fotos e periódicos;

b) baixo ruído de operação;
c) contador de cópias de 01 a 99 ou superior;
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d) modo economizador de energia;
e) alimentador automático de originais;
f) equipamento que permita retirar cópias duplex (frente e verso);
g) equipamento  que  permita  a  utilização  de classificador  podendo efetuar  até,  no

mínimo, 20 classificações de cópias conforme o original ou superior;
h) gavetas frontais com capacidade mínima de 550 folhas ou superior;
i) alimentador de originais frente e verso;
j) classificador de cópias;
k) equipamento que permita a utilização da função de grampeador e perfuração.

6.4  Para a operação das máquinas instaladas no edifício-sede do CONTRATANTE e
realização  de  todos  os  demais  serviços  contratados  (grampeação  e  encadernação),
deverá ser utilizado 01 (um) posto de serviço de operador de máquina copiadora. Para a
operação das máquinas instaladas no Fórum Eleitoral da Capital e realização de todos os
demais serviços contratados (grampeação e encadernação), deverá ser utilizado 01 (um)
posto de serviço de operador de máquina copiadora;
6.5 A franquia total contratada será de 40.000 (quarenta mil) cópias mês. As cópias que
excederem a  franquia  prevista,  deverão  ser  devidamente  apuradas.  A  quantidade  de
cópias que não ultrapassar a franquia mensal será acrescida às quantidades franqueadas
nos  períodos  subsequentes,  no  total  ou  proporcionalmente,  conforme  convier  ao
CONTRATANTE;
6.6 Todos os materiais utilizados para a execução dos serviços descritos neste Termo de
Referência serão fornecidos pela CONTRATADA;
6.7 A  CONTRATADA  será  a  única  responsável  pela  operação  dos  equipamentos
descritos neste item, garantindo a preservação das propriedades físicas, químicas, físico-
químicas, concentrações originais  de fábrica, lacres e quaisquer  outras características
que garantam a funcionalidade,  eficiência,  segurança e durabilidade dos mesmos,  de
acordo com cada tecnologia, técnica, norma e legislação aplicadas;
6.8  A CONTRATADA também será a única responsável por quaisquer danos ao meio
ambiente, ao CONTRATANTE e a terceiros, pela utilização, aplicação e operação dos
equipamentos descritos neste item;
6.9 Deverá a CONTRATADA, observado o disposto neste item:

a) Para equipamentos que gerem ruído por seu funcionamento, observar, para fins de
utilização, a necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível  de
potência sonora, medido em decibel -  Db(A),  conforme Resolução CONAMA nº
020, de 07 de dezembro de 1994, em face do ruído excessivo causar prejuízo à
saúde física e mental, afetando particularmente a audição; devendo-se observar a
utilização  de  tecnologias  adequadas  e  conhecidas  que  permitam  atender  às
necessidades de redução de níveis de ruído;
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b) Fornecer  ferramental  de  uso  comum,  sem ônus  adicional  ao  CONTRATANTE,

necessário  e  apropriado  aos  diversos  tipos  de  manutenção,  em  quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas
pela boa técnica, fabricantes, normas e legislação, repondo-o imediatamente em
caso de quebras, danos e avarias, não devendo ser mais utilizado quando dessas
ocorrências;

c) Fornecer  equipamentos  de  proteção  individual  ou  coletiva  (EPIs  ou  EPCs)  em
quantidade,  qualidade  e  tecnologia  adequadas,  com  a  observância  às
recomendações  aceitas  pela  boa  técnica,  fabricantes,  normas  e  legislação,
repondo-os imediatamente em caso de quebras, danos e avarias, não devendo ser
mais  utilizados quando dessas  ocorrências,  ficando a  eventual  interrupção dos
serviços sob a responsabilidade da CONTRATADA pelo tempo que for percebido
até a devida substituição;

6.10 A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato relação contendo marcas
e referências dos equipamentos instalados,  que deverão está em consonância com o
relacionado na proposta de preços vencedora do certame licitatório;
6.11  A CONTRATADA deverá justificar, com antecedência de no mínimo 72 (setenta e
duas)  horas,  as  substituições  que  entender  necessárias.  Eventual  interrupção  dos
serviços ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA pelo tempo que for detectada
até a devida substituição.

7. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS
7.1 Toda a mão de obra utilizada pela CONTRATADA para realização dos serviços objeto
deste  Termo  de  Referência  deverá  se  reportar  exclusivamente  a  pessoa  por  ela
designada, e se submeterem apenas a suas determinações, sendo proibida a realização
de  tarefas  determinadas  por  terceiros,  afetas  ou  não  ao  objeto  deste  Termo  de
Referência, tal e qual a realização de solicitações que não estejam nele descritas;
7.2 Em caso de constatação de necessidades evidenciadas por terceiros, a mão de obra
utilizada pela CONTRATADA para realização dos serviços objeto contratual deverá se
reportar sobre essas diretamente e prontamente apenas à pessoa por ela designada;
7.3 Deverão ser cumpridos os horários de prestação dos serviços contratados, previstos
no item 5. deste Termo de Referência, ressaltando-se a possibilidade de alteração de tais
horários conforme a conveniência administrativa do CONTRATANTE;
7.4  Realizar instalações e/ou desinstalações de equipamentos quando necessárias,  e,
quando couber. Após tais atividades, deverá, ainda, elaborar relatório circunstanciado a
respeito das mesmas, sendo entregue este imediatamente ao gestor do contrato;
7.5  Proceder à manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos fornecidos para a
execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência,  substituindo, limpando,
reparando e instalando peças, componentes e equipamentos necessários à eficiência dos
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serviços  contratados,  sempre  utilizando  equipamentos  originais.  Após  tais  atividades,
deverá elaborar relatório circunstanciado a respeito das mesmas, sendo este entregue
imediatamente ao gestor do contrato;
7.6 Executar os serviços seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção à
saúde individual e coletiva e ao meio ambiente;
7.7  Os  serviços  descritos  neste  Termo  de  Referência  deverão  ser  prestados  pela
CONTRATADA de acordo com as atribuições correlatas, a seguir relacionadas:

a) Organizar documentos e informações;
b) Orientar usuários e os auxiliares na recuperação de dados e informações;
c) Disponibilizar fonte de dados para usuários;
d) Arquivar  documentos,  classificando-os  segundo  critérios  apropriados  para

armazená-los e conservá-los, responsabilizando-se pela guarda dos mesmos até
sua devolução a quem de direito;

e) Alimentar  base  de  dados  e  elaborar  estatísticas  sobre  utilização  de  copiadora,
quantidades  de  cópias  tiradas  por  área/setor  e  prestar  contas  dos  materiais
recebidos e entregues ao público interno;

f) Executar tarefas relacionadas com a operação de equipamentos reprográficos e
eventualmente elaboração e manutenção de arquivos, podendo ainda recuperar e
preservar as informações por meio digital, magnético ou papel, bem como efetuar
serviços de grampeação e encadernação;

g) Informar  ao  gestor  do  contrato,  sempre  que  necessário  e  com  antecedência
razoável,  quando  da  necessidade  de  reposição  de  papel  nas  gavetas  das
copiadoras, tendo em vista que serão fornecidos pelo CONTRATANTE;

h) Demonstrar  solicitude,  controle  emocional,  criatividade,  cordialidade,  capacidade
de  organização,  paciência,  capacidade  de  localização,  atenção  ao  detalhe  e
agilidade.

7.8  Nas  manutenções  preventivas  e/ou  corretivas,  deverá  a  empresa  CONTRATADA
substituir  o  equipamento  a  ser  manutenido  por  outro  similar,  de  forma que não  haja
interrupção na prestação dos serviços contratados, sob pena de glosa no pagamento em
valor proporcional.

8. DA VISTORIA PRÉVIA PARA CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS E CORRESPONDENTES LOCAIS
8.1  As empresas interessadas  deverão realizar vistoria nos locais descritos no subitem
4.2  deste  Termo  de  Referência,  objetivando-se  o  fiel  cumprimento  das  obrigações
contratuais,  consubstanciado  pela  ciência  dos  serviços  em  relação  aos  locais  de
prestação, e ambas as especificações e condições;
8.2 A vistoria de que trata o subitem 8.1 deverá ser agendada com a Seção de Protocolo
Arquivo e Distribuição de Documentos (SPAD) do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
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localizado à Rua Aristeu de Andrade, n.º 377, Farol, Maceió/AL,  com antecedência de
até 72h (setenta e duas horas) do dia marcado para a licitação, pelos telefones (82)
2122-7706 e 2122-7759, devendo ser realizada até 48h (quarenta e oito horas) do dia
marcado  para  a  licitação.  Os  vistoriadores  serão  acompanhados  por  servidor(es)
lotado(s) nessa unidade e pelo Administrador do Fórum Eleitoral de Maceió Des. Moura
Castro,  quando  desse,  sendo,  ao  final,  expedida  a  DECLARAÇÃO  DE  VISTORIA
constante do Anexo II deste Termo de Referência, considerada documento exigível para
participação do correspondente certame licitatório, a qual deverá ser entregue no ato da
apresentação de documentação habilitatória;
8.3  Ainda  para  fins  de  participação  do  certame  licitatório  e,  principalmente,  de
contratação, a licitante deverá apresentar, quando daquele, a declaração constante do
Anexo III;
8.4  A vistoria descrita neste item, bem como a declaração mencionada no subitem 8.3,
deverá ser realizada por  pessoa vinculada à empresa interessada, respondendo essa
licitante por todos os vícios de irregularidade ou de existência quanto a esse vínculo a
partir da sua participação no correspondente certame licitatório;
8.5 Não se admitirá alegação posterior de desconhecimento de dificuldades diversas, sob
pena de aplicação das sanções cabíveis.

9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
9.1  A  CONTRATADA,  deverá  executar  os  serviços  descritos  no  item  7.,  com  o
fornecimento  mencionado  no  item  6.,  cumprindo  as  obrigações  e  responsabilidades
constantes nos diversos itens deste Termo de Referência, relativas ao cumprimento do
objeto contratual, segurança e saúde públicas;
9.2  Iniciar, após a assinatura do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, os
serviços relacionados no item 7., de acordo com as jornadas e os horários estabelecidos
no item 5., nos locais descritos no subitem 4.2, responsabilizando-se, integralmente, pela
execução dos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
9.3  Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações
deste Termo de Referência, Edital de Licitação, Contrato, legais, e da proposta de preços
apresentada, adotando-se esta como complementar, responsabilizando-se integralmente
pelos serviços contratados e sua execução, nos termos do instrumento da avença e da
legislação vigente;
9.4  Cumprir,  além  dos  postulados  legais  vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou
municipal, as normas de segurança da Administração;
9.5  Os serviços deverão ser  executados de forma a garantir  os melhores resultados,
cabendo à CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos, quer
materiais  –  com vistas  à  qualidade  dos  serviços  e  à  satisfação  do  CONTRATANTE,
praticando  a  produtividade  adequada  aos  vários  tipos  de  trabalhos  envolvidos  nos
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mesmos;
9.6 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância
às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, utilizando, da mesma
forma,  equipamentos,  materiais  e  produtos  em  quantidade,  qualidade  e  tecnologia
adequadas;
9.7 Observar a conduta adequada no uso de materiais, produtos, equipamentos e bens,
devendo a mão de obra utilizada para execução do objeto contratual usar, sempre que
necessário,  Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPIs)  e/ou  de  Proteção  Coletiva
(EPCs),  quando  necessários,  cedidos  pela  própria  CONTRATADA,  e  sob  sua
responsabilidade;
9.8 Designar, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, informando por escrito, pessoa
responsável que tenha poderes para resolução de possíveis ocorrências, e com os quais
seja  possível  manter  contatos  e  obter/prestar  informações  necessárias  referentes  à
execução  do  contrato  junto  à  CONTRATADA,  instruindo-o  quanto  à  necessidade  de
acatar as orientações do CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. Este encarregado terá a obrigação de
se reportar ao gestor do contrato, bem como de tomar providências pertinentes junto à
CONTRATADA no intuito  de  zelar  pela regularidade,  produtividade e boa técnica dos
serviços contratados;
9.9 Fornecer ao gestor do contrato, em até 48 (quarenta e oito horas) após a assinatura
do contrato, relação nominal de todo o pessoal envolvido diretamente na execução dos
serviços  contratados,  apresentando  cópias  autenticadas  de  seus  documentos  de
identidade,  carteiras profissionais e escolaridades,  informando,  ainda,  no prazo de 03
(três) dias úteis, endereços e telefones para contatos com esses, contados após o início
da vigência contratual. Tanto é essencial para que haja a devida autorização de acesso
às dependências dos imóveis sob responsabilidade do CONTRATANTE, bem como nas
dos locais que este indicar. A referida mão de obra, bem como a de reserva, quando de
substituição, só será autorizada a acessar as dependências do CONTRATANTE após as
devidas apresentações e informações;
9.10  Instruir  a  mão de obra  utilizada para  execução do objeto  contratual  quanto  aos
serviços especificados no item 7, deste Termo de Referência, quanto à necessidade de
serem acatadas as orientações do CONTRATANTE, à prevenção a incêndio nas áreas
sob responsabilidade desse,  ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e
Medicina do Trabalho, e às obrigações constantes deste item;
9.11 Cumprir as normas estabelecidas no contrato, oriundas deste Termo de Referência,
seus anexos, e complementações oficiais, correlatas com o objeto do contrato, advindas
da  Administração  do  CONTRATANTE,  bem  como  as  acordadas  em  Termos  de
Aditamento  Contratual,  aquelas  constantes  da  legislação  trabalhista  em  vigor,  e
principalmente as vigentes relativas à Segurança e Medicina do Trabalho;
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9.12 Manter e garantir a continuação dos serviços nos regimes contratados (quantitativo
de mão de obra, jornada semanal de prestação de serviços, horários etc.), obedecendo às
disposições  constantes  das  legislações  pertinentes,  subsidiárias  e  subsidiantes,  bem
como  atender  a  eventuais  acréscimos,  em  conformidade  com  a  lei,  solicitados  pela
Administração do CONTRATANTE;
9.13  Não propiciar ao CONTRATANTE qualquer solução de continuidade, por qualquer
motivo, responsabilizando-se, quando der causa, por qualquer solução de continuidade
propiciada em razão da não prestação dos serviços contratados;
9.14 Manter mão de obra especializada de reserva, a qual suprirá imediatamente a titular,
independentemente do motivo da ausência, não sendo permitida a dobra ou prorrogação
da jornada de trabalho concernente a essa;
9.15 Assegurar que toda mão de obra utilizada para execução do objeto contratual que
cometer falta disciplinar não será mantida no local ou em quaisquer outras instalações do
CONTRATANTE;
9.16 Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições de
mão  de  obra  não  qualificada  ou  entendida  como  inadequada  para  a  prestação  dos
serviços contratados;
9.17 Emitir e transmitir relatórios técnicos mensais, por meio eletrônico (via computador)
ao  fiscal  do  contrato,  quando  requisitado,  contendo  dados  relativos  à  prestação  dos
serviços,  cujas  informações  serão  confrontadas  com  os  controles  elaborados  pelo
Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  como por  exemplo,  horário  de  prestação  dos
serviços, frequência, atrasos, valores da mão de obra parcial e total, material fornecido
(quantidade e preços), escala de férias dos empregados e seus respectivos substitutos, e
outras  informações  em comum acordo  com a  fiscalização  do  contrato,  objetivando  a
autorização  da  competente  cobrança  da  prestação  mensal  dos  serviços  ao  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;
9.18 Providenciar para que todos os funcionários participem de treinamento específico na
sua área de atuação, quando for necessário;
9.19 Assegurar que toda a mão de obra utilizada para execução dos serviços contratados
esteja  usando  uniforme/traje,  de  acordo  com  as  respectivas  atividades  a  serem
desenvolvidas, portando crachá de identificação pessoal e funcional com foto recente,
aposto em local de fácil visualização e leitura no uniforme, e provida, quando necessário,
dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e/ou Coletiva (EPCs);
9.20 A CONTRATADA deverá fornecer a cada componente da mão de obra utilizada na
execução do objeto contratual, especializada de acordo com os serviços relacionados no
item 7., conforme tal especialidade, uniformes/trajes tecnicamente apropriados e seguros
em relação às  atividades a serem desempenhadas,  adequados ao clima da região  e
locais  de trabalho,  de boa qualidade,  sendo adotado padrão único,  cujo  modelo será
submetido à aprovação do CONTRATANTE, nas quantidades mínimas a seguir descritas:
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9.20.1 Operador de máquina copiadora – a cada 06 (seis) meses: 02 (duas) camisas de
manga  curta,  gola  polo,  malha  fria  (não  transparente),  com  bordado  ou  aplique
identificando  a  empresa  contratada  na  parte  que  possibilite  fácil  visualização,  na  cor
padrão  da  CONTRATADA;  02  (duas)  calças  compridas  de  brim  na  cor  padrão  da
CONTRATADA (sexo masculino); 02 calças compridas ou saias de brim na cor padrão da
empresa contratada (sexo feminino); 01 (um) par de calçados apropriados;
9.21  Os uniformes serão substituídos em periodicidade inferior à estipulada, sem ônus,
caso se apresentem rasgados, puídos, desbotados, manchados ou por outro fator que os
torne fora do padrão mínimo desejado pelo CONTRATANTE.  Havendo a substituição
antecipada, o prazo para a nova substituição será contado a partir da última troca;
9.22  Providenciar o conserto imediato de equipamento defeituoso, ou a substituição do
mesmo,  no  prazo  máximo  de  24h  (vinte  quatro  horas),  instalando  no  mesmo  local
equipamento similar que atenda às mesmas especificações, evitando, assim, solução de
continuidade dos serviços prestados, ressaltando-se que quaisquer visitas referentes às
manutenções devem ser em dia útil e no horário de expediente do CONTRATANTE;
9.23 Disponibilizar insumos, exceto papel, grampeação, com grampeador industrial de no
mínimo 200 folhas e grampeador simples, encadernação com espiral e capas plásticas
tamanho A4, peças de reposição e manter assistência técnica credenciada a nível local
para reparo/conserto dos equipamentos;
9.24 Assumir o pagamento de consertos relativos a danos, quebras e avarias verificados
quando do uso de bens e equipamentos do CONTRATANTE por parte da mão de obra
utilizada para a execução dos serviços, desde que essa tenha concorrido para tanto. A
CONTRATADA isentar-se-á de tais responsabilidades se suas justificativas, que deverão
ser feitas por escrito e dirigidas à Administração do CONTRATANTE em até 48 (quarenta
e oito) horas, encaminhadas em conjunto com relatório circunstanciado elaborado pela
pertinente unidade administrativa responsável pela utilização do bem, forem aceitas;
9.25  Identificar  todos  os  produtos,  materiais,  equipamentos,  ferramentas,  ferramental,
acessórios  e  utensílios  de  sua  propriedade,  de  forma a  não serem confundidos com
similares de propriedade do CONTRATANTE;
9.26 Assumir todas as responsabilidades sobre acidentes ocorridos com a mão de obra
utilizada para execução do objeto contratual, durante a prestação dos serviços constantes
deste Termo de Referência;
9.27 Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas urgentes e/ou necessárias
ao atendimento de qualquer componente da mão de obra utilizada para execução do
objeto contratual, acidentados ou com mal súbito;
9.28  Responsabilizar-se  pelas  obrigações  decorrentes  das  normas  que  estabeleçam
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do
contrato,  não  transferindo,  em hipótese alguma,  a  responsabilidade  pelos  respectivos
pagamentos à Administração do CONTRATANTE;
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9.29  Fornecer  obrigatoriamente  refeição  e  transporte,  nas  formas  estabelecidas  nas
Convenções Coletivas das categorias envolvidas e na legislação pertinente, à mão de
obra utilizada para execução do objeto contratual;
9.30  Providenciar,  em caso de  greve  no sistema de transporte  coletivo  da  cidade,  a
condução da mão de obra utilizada para execução do objeto contratual aos locais de
prestação dos serviços;
9.31  Responsabilizar-se por indenizações decorrentes de quaisquer danos ou prejuízos
causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, pela mão de obra
utilizada para execução do objeto contratual,  decorrentes de dolo ou culpa, durante a
prestação dos serviços contratados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização/acompanhamento pelo CONTRATANTE;
9.32 Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos
serviços objeto do instrumento contratual;
9.33  Apresentar nota fiscal de serviços para liquidação da despesa de responsabilidade
do CONTRATANTE (contraprestação), em razão da avença, até o  penúltimo dia útil de
cada mês;
9.34  Se a empresa for optante do SIMPLES NACIONAL, deverá anexar à nota fiscal de
serviços, para que não incidam retenções indevidas, a declaração constante do inciso XI
do  art.  3º  da  IN  SRF nº  480/2004  e  suas  atualizações,  que  comprova  a  opção,  na
ocorrência do primeiro pagamento; a cada 180 (cento e oitenta) dias após este, e no
último;
9.35  Apresentar, para fins de pagamento dos serviços, cópias autenticadas da folha de
pagamento,  devidamente  quitada,  dos  contracheques,  recibos  de  entrega  de  vales-
transporte e alimentação, juntamente com as guias de recolhimento do FGTS, INSS e das
relativas  a serviços assistenciais  estabelecidos em convenção coletiva  das categorias
envolvidas nos serviços contratados;  relação GFIP/SEFIP,  e demais comprovantes de
pagamento  de  benefícios  e  encargos,  quando  não  couber  retenção  por  parte  do
CONTRATANTE, igualmente quitados;
9.36 Acatar como mínimos os percentuais relativos a encargos sociais, previdenciários e
trabalhistas,  para  fim  dos  respectivos  adimplementos  e  correspondentes  quitações,
aqueles legalmente vigentes. Poderão ser adotados, como parâmetros, desde que em
consonância  com  este  regramento,  sem  contudo,  por  admissão  dessa  possibilidade,
haver vinculação do CONTRATANTE a disposições contidas em Acordos e Convenções
Coletivas que estabeleçam valores ou índices obrigatórios, bem como quanto a preços
para  os  insumos relacionados ao exercício  das  atividades contratadas  (art.  13  da IN
MPOG nº 02/2008);
9.37 Fornecer ao gestor do contrato, a qualquer tempo, todas as informações de interesse
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do CONTRATANTE, atendendo as suas solicitações no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de aplicação das sanções contratuais e legais cabíveis;
9.38  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
9.39 Sujeitar-se a obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público, principalmente
no caso de silêncio do instrumento contratual;
9.40 Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
9.41  Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços,  de que
atendem  às  disposições  das  Resoluções  nº  07  e  09,  de  18/10  e  06/12  de  2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.
9.42 Observar a Resolução nº 98 do Conselho Nacional de Justiça, de 10 de novembro
de 2009, que dispõe as provisões de encargos trabalhistas relativas a férias e abono de
férias (inclusive impacto sobre férias), 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem
justa  causa,  a  serem  pagos  pelos  Tribunais  às  empresas  contratadas  para  prestar
serviços de forma contínua no âmbito do Poder Judiciário.

10. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
10.1 Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas;
10.2 Comunicar à empresa prestadora dos serviços quaisquer irregularidades observadas
na execução dos serviços contratados;
10.3 Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na forma
do art. 67, prevista na Lei nº 8.666/93;
10.4  Promover  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  sob  os  aspectos
quantitativo  e  qualitativo,  através  do  gestor  nomeado e  designado  para  tanto,  o  qual
deverá anotar em registros próprios, ou informar nos autos do correspondente Processo
Administrativo, as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de
quaisquer  fatos,  que,  baseado  nos  dispositivos  contratuais  e  legais,  exijam  medidas
corretivas;
10.5 Nomear formalmente como gestor, para realizar o acompanhamento e a fiscalização
da execução contratual, nos limites de suas atribuições e capacidade técnica, servidor
lotado na Seção de Protocolo, Arquivo e Distribuição de Documentos – SPAD;
10.6  Nomear formalmente como fiscal, para realizar a devida fiscalização da execução
contratual referente aos serviços contratados, quando realizados no Fórum Eleitoral de
Maceió, servidor responsável pela administração predial daquela unidade, nos limites de
suas atribuições e capacidade técnica;
10.7 Proceder  à  vistoria  no  local  onde  o  serviço  está  sendo  realizado  por  meio  de
fiscalização, anotando as ocorrências em livro próprio, dando ciência à CONTRATADA e
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determinando sua imediata regularização;
10.8  Proporcionar  todas  as  facilidades  para  que  a  empresa  contratada possa
desempenhar os serviços dentro das normas exigidas;
10.9  Conferir as quantidades de cópias, grampeações e encadernações, com base nas
requisições emitidas pelo CONTRATANTE;
10.11  Exigir  o afastamento e/ou substituição imediata de empregado que não mereça
confiança  no  trato  com  os  serviços  prestados,  que  adote  posturas  inadequadas  ou
incompatíveis com o exercício das atribuições que lhe foram designadas;
10.12  Impedir que terceiros, que não seja a empresa contratada, efetuem os serviços
objeto deste Termo de Referência;
10.13 Exigir mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal e do
recolhimento dos encargos sociais, em especial, ao INSS e FGTS, além de outros.

11. DA FRANQUIA
11.1  O CONTRATANTE manterá, mensalmente, para a CONTRATADA, a franquia de
40.000  (quarenta  mil)  cópias,  garantindo  a  manutenção  da  prestação  dos  serviços
ofertados, bem como, evitando prejuízos à CONTRATADA em função da quantidade de
cópias efetuadas;
11.2 A  cada  faturamento  efetuado,  se  o  número  de  cópias  aferidos  for  inferior  ao
estipulado na franquia, o CONTRATANTE pagará o limite franqueado, devendo no mês
subsequente  haver  a  respectiva  compensação,  em  caso  de  faturamento  superior  à
franquia;
11.3 Ao final  do  contrato,  deverá  haver  o  ajuste  em relação à quantidade de cópias
efetuadas e os valores franqueados, evitando-se prejuízos à União.

12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução
de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer
forma restrinja  a plenitude dessa responsabilidade,  exercer  a  mais  ampla e completa
fiscalização sobre os serviços através de seus servidores nomeados;
12.2 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas designará, formalmente, na forma do art. 31
da IN/MPOG 02/2008, do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97,
um responsável para atuar como gestor do contrato e tantos quantos entenda necessários
para atuar(em) como fiscal(ais) do contrato, que acompanharão a execução dos serviços
objeto do presente Termo de Referência, devendo registrar toda e qualquer ocorrência
e/ou deficiência verificada ao longo do período de vigência, em relatório específico para
esse fim, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção
das irregularidades apontadas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;
12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do contrato
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deverão ser solicitadas ao Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em
tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes/aplicáveis;
12.4 A CONTRATADA deverá indicar preposto, aceito pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas,  durante  o  período  de  vigência  do  contrato,  para  representá-la
administrativamente,  sempre  que  for  necessário,  sem  qualquer  custo  adicional  ao
CONTRATANTE;
12.5  Os  responsáveis  pela  fiscalização  dos  serviços  contratados  poderão  ordenar  a
imediata  retirada  do  local,  bem  como  a  substituição,  de  mão  de  obra  utilizada  pela
CONTRATADA para execução dos serviços, que estiver sem uniforme ou crachá, que
não estiver utilizando os equipamentos de segurança adequados individuais (EPIs) ou
coletivos (EPCs) que os serviços necessitarem, que embaraçar ou dificultar a fiscalização,
ou cuja permanência julgar inconveniente no local de prestação dos serviços, baseado
nos dispositivos contratuais e legais;
12.6  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de Alagoas,  através de seus servidores para tanto
designados,  poderá  realizar  outras  verificações,  objetivando  garantir  os  melhores
resultados,  com vistas  à  qualidade e  à  satisfação dos serviços  contratados,  podendo
exigir  da  CONTRATADA  a  produtividade  adequada  aos  vários  tipos  de  trabalhos
envolvidos nos mesmos.

13. DO PAGAMENTO
13.1 O pagamento deverá ser efetuado mensalmente, mediante a apresentação da Nota
Fiscal  de Serviço pela CONTRATADA, devidamente atestada pelo gestor do contrato,
conforme disposto nos art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993, observado o disposto no subitem
13.11 deste Termo de Referência;
13.2 A Nota Fiscal de Serviço deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes
comprovações:
13.2.1 do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou
fatura  vencida,  compatível  com  os  empregados  vinculados  à  execução  contratual,
nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de
1995;
13.2.2  da regularidade fiscal,  constatada através de consulta  "on-line"  ao  Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante  consulta  aos sítios eletrônicos oficiais  ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93; e
13.2.3 do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal
ou fatura que tenha sido paga pela Administração;
13.3  O descumprimento das obrigações trabalhistas,  previdenciárias e as relativas ao
FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções

Página 15 de 23

Termo de Referência  (0436196)         SEI 0008091-48.2018.6.02.8000 / pg. 41



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Protocolo, Arquivo e Distribuição de Documentos
cabíveis;
13.4  O prazo para o pagamento da Nota Fiscal de Serviço, devidamente atestada pelo
gestor do contrato, será de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua apresentação,
na inexistência de outra regra contratual;
13.5 Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos
de pagamento provocados exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido deverá
ser acrescido de atualização financeira,  e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)
       365

EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

13.6 Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos
devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da
autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não
caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus
a quem deu causa;
13.7  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes à indisponibilidade
ou não realização dos serviços, considerando o tempo que durar ou a área que não os
recebeu;
13.8  Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  a  penalidades
eventualmente aplicadas;
13.9 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
13.10 O CONTRATANTE, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária;
13.11 Quando da rescisão da contratação prevista neste Termo de Referência, o gestor
do contrato deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou a
comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação
de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. Ressalte-se que, até
que a CONTRATADA comprove o  disposto  neste  subitem,  o CONTRATANTE deverá
reter a garantia porventura prestada, prevista no item 18 deste Termo de Referência.
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13.12  Em  caso  de  dispensa  sem  justa  causa,  a  CONTRATADA  deverá,  quando  do
pagamento dos encargos trabalhistas, observar os percentuais para contingenciamento
constante no  Anexo I-B deste Termo de Referência, em conformidade com o previsto
Resolução nº 98, de 10 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Justiça.

14. DOS CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
14.1  A composição do custo e a formação dos preços dos serviços objeto do presente
Termo de Referência deverão ser elaborados com base nos salários nominativos das
categorias profissionais,  homologados em Acordo,  Convenção ou Dissídio  Coletivo de
Trabalho, mediante o preenchimento de planilha, na forma do modelo previsto no Anexo I
deste Termo de Referência, devendo-se observar o que segue:

a) As parcelas Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido (CSLL)  não devem ser incluídas na composição dos custos
da  contratação,  uma  vez  que,  constituem  tributos  de  natureza  direta  e
personalística,  onerando  diretamente  o  CONTRATADO,  não  podendo  ser
repassado  para  o  CONTRATANTE,  nos  termos  do  entendimento  adotado  pelo
Tribunal de Contas da União, através do Acórdão nº 1595/2006 – Plenário.

b) As microempresas e  empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional
estão dispensadas do recolhimento das contribuições às entidades privadas  de
serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que
trata  o  art.  240  da  Constituição  Federal  e  demais  entidades  de  serviço  social
autônomo (SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário Educação),
conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão cotar esses itens, sob pena de
desclassificação.

14.2 As  propostas  de  preços  das  empresas  participantes  deverão  ser  formuladas
considerando os seguintes itens:

a) O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;
b) A descrição completa dos serviços ofertados;
c) Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;
d) Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias a

prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e
trabalhistas;

e) Planilha de Custos, detalhando a composição dos preços formulados na proposta,
a  ser  preenchida  conforme  o  modelo  previsto  no  Anexo  I deste  Termo  de
Referência, a qual deverá conter:

e.1) Despesas com transporte e alimentação;
e.2) O percentual de lucro, incidente sobre o somatório dos montantes A+B+
Despesas Administrativas;
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e.3) Obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e demais benefícios ao
pessoal contratado, estes últimos quando legalmente impostos.

15. DO PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL
15.1 Item a ser aferido nos termos do art. 15, XII, da IN 02/2008 – STLI/MPOG, a cargo
da  Coordenadoria  de  Controle  Interno  –  COCIN,  letra  “a”,  em  conjunto  com  a
Coordenadoria de Material e Patrimônio – COMAP, letra “b”.

16. DA VIGÊNCIA
16.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de sua assinatura pelas partes, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-
se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado  por iguais e sucessivos
períodos, observado o limite estabelecido no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, e
suas alterações.

17. DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO
17.1  Para fins de reajuste, será considerado o índice de variação de mão de obra da
categoria profissional envolvida na execução dos serviços objeto do presente Termo de
Referência,  incidente  sobre  o  valor  da  proposta,  observado  o  período  mínimo de  12
(doze) meses;
17.2  Para  fins  de  repactuação,  será  considerada  a  atualização  monetária  do  valor
contratual,  mediante  pesquisa  e  avaliação  da  variação  dos  custos  dos  insumos
previamente informados em planilha, conforme preços praticados no mercado, devendo
esta variação ser adequada ao preço do contrato, observado o interregno mínimo de 12
(doze) meses;
17.3  Cabe à CONTRATADA instruir formalmente os pedidos de reajuste e repactuação
com informações, dados, resultados de pesquisas e demais comprovações das variações
alegadas;
17.4 Ao CONTRATANTE compete avaliar os pedidos de reajuste e/ou repactuação, o que
poderá ser procedido pelo gestor, incluindo a possibilidade de promover diligências de
verificação, até a avaliação final de deferimento, ou não, e identificação/negociação dos
novos valores pelo CONTRATANTE;
17.5  No processo de avaliação da repactuação, deverão também integrar o cálculo de
atualização financeira os itens de custo que eventualmente possam ter sofrido retração,
de forma a influir na redução do preço final;
17.6  Os  itens  da  planilha  que  não  forem  objeto  de  comprovação  de  variação  pela
CONTRATADA,  não  serão  deferidos  para  influir  na  majoração  do  contrato,  e,  caso
venham  a  ser  comprovados  posteriormente,  e  os  pedidos  forem  considerados
procedentes, interferirão somente nas parcelas devidas;
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17.7 O início da contagem de tempo para a aplicação do primeiro reajuste ou repactuação
começará a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, nos termos do art. 3º,
§ 1º, da Lei nº 10.192/2001, e Acórdãos TCU Plenário nºs 474/2005 e 1.707/2003. Os
futuros  reajustes  serão  efetuados  no  prazo  de  12  (doze)  meses,  contados  da  última
atualização de valores.

18. DA GARANTIA CONTRATUAL
18.1 O licitante vencedor deverá prestar uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da
Lei  Federal  n° 8.666/93,  equivalente a 5% do valor total  do contrato, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a execução do
contrato;
18.2 A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente;
18.3  A  garantia  somente  será  liberada  após  a  execução  de  todas  as  prestações
contratuais  da  empresa  contratada,  podendo  ser  descontadas  eventuais  penalidades
pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato.

19. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
19.1  O CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções contratuais, sem prejuízo
das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) advertência,  em  virtude  do  descumprimento  de  obrigações  de  pequena
monta,  podendo  o  CONTRATANTE,  no  caso  de  haver  o  cometimento
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b) multa  de mora de 1,00% (um por  cento)  ao dia,  até o limite  de 15,00%
(quinze por cento),  em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

c) multa de 20,00% (vinte por cento) sobre o valor integral do contrato, em
razão  de  recusa  em  assiná-lo  ou  de  inexecução  total  ou  parcial  das
obrigações assumidas;

d) suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para
licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública,  nos  termos  do  art.  87,
inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;

19.2 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme
o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do
início do cumprimento das obrigações contratuais;
19.3  As sanções previstas  nas alíneas  d e  e do  subitem 19.1  poderão ser  impostas
cumulativamente com as demais;
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19.4 O CONTRATANTE, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a
ampla defesa;
19.5  As  multas  poderão  ser  cumuladas  e  serão  descontadas  dos  valores  devidos  à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

20. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
20.1  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados em
Gestão e Administração do Programa – Nacional, Natureza da Despesa Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica.
20.2 As despesas relativas a exercícios futuros terão seus créditos e empenhos indicados
através de Termos Aditivos ou Apostilamentos.

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 A CONTRATADA deverá executar diretamente o objeto deste Termo de Referência,
sem  transferência  de  responsabilidades  ou  subcontratações  não  autorizadas  pelo
CONTRATANTE;
21.2 Quando da apresentação da proposta, a licitante deverá informar qual a convenção
coletiva que serviu de supedâneo para os valores elencados em suas planilhas de custos,
atribuídos aos salários dos profissionais e demais benefícios inerentes às respectivas
categorias profissionais, ressaltando-se que, por óbvio, tal convenção coletiva deverá ter
abrangência territorial em Maceió, Município onde serão prestados os serviços objeto do
presente Termo de Referência;
21.3 O julgamento das propostas será por preço global (lote único);
21.4 A licitante deverá apresentar ao CONTRATANTE, como condição de sua habilitação
em procedimento licitatório,  certidão/declaração,  sob as penas da lei,  de que em seu
quadro funcional, e/ou societário, não há cônjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direção e de assessoramento, de Membros ou Juízes vinculados ao CONTRATANTE.
Este procedimento visa a evitar a prática descrita no art. 2º, incisos IV e V, da Resolução
nº 7 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, datada de 18.10.2005, e o cumprimento do
determinado em seu  art.  3º,  este  com redação  dada  pela  Resolução CNJ nº  09,  de
06.12.2005. Esta condição deverá ser mantida durante toda a vigência contratual;
21.5 A execução completa do contrato, decorrente do presente Termo de Referência, só
acontecerá quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de todas as obrigações
trabalhistas  referentes  à  mão de  obra  utilizada,  conforme dispõe  o  art.  19,  XVIII,  da
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Instrução Normativa nº 02/2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
21.6 São documentos anexos ao presente Termo de Referência:

a) ANEXO I – Planilha de custos e formação de preços;
b) ANEXO II – Declaração de vistoria;
c) ANEXO III – Declaração de ciência de serviços e correspondentes locais de

prestação, e ambas as especificidades e condições.

Maceió/AL, 15 de setembro de 2018.

João Hermínio de Barros Neto
Chefe da Seção de Protocolo, Arquivo e Distribuição de Documentos
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

DECLARO, para fins de comprovação da realização

da vistoria prévia obrigatória, descrita no item 8. do Termo de Referência

constante do Anexo ___ do edital do certame licitatório para contratação de

pessoa  jurídica  especializada  para  prestação  de  serviços  reprográficos,

modalidade  _____________________,  nº  __________/______,  que  a

empresa _________________________________ vistoriou,  por  intermédio

do Sr.(a) ________________________________, ora conhecido como seu

representante para esse fim, no mínimo, possuidor do documento público de

identificação  nº _________________, órgão expedidor ________________,

os locais de prestação dos serviços descritos em seu item 7.

Maceió, ____ de _____________ de _____.

 Assinatura do Servidor(a)

Página 22 de 23

Termo de Referência  (0436196)         SEI 0008091-48.2018.6.02.8000 / pg. 48



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Protocolo, Arquivo e Distribuição de Documentos

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE SERVIÇOS E CORRESPONDENTES
LOCAIS DE PRESTAÇÃO, E AMBAS AS ESPECIFICIDADES E

CONDIÇÕES

Eu,  _______________________________________,

possuidor do documento público de identificação  nº _________________,

órgão  expedidor  ________________,  representante  da  empresa

_________________________________,  com  correlatos  poderes

suficientes, DECLARO estar ciente dos serviços e correspondentes locais de

suas  prestações,  e  ambas  as  especificidades  e  condições,  descritos no

Termo de Referência constante do Anexo ___ do edital do certame licitatório

para  contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  para  a  prestação  de

serviços  reprográficos,  modalidade  _____________________,  nº

__________/______. 

Maceió, ____ de _____________ de _____.

 Assinatura do Representante

Página 23 de 23

Termo de Referência  (0436196)         SEI 0008091-48.2018.6.02.8000 / pg. 49



ANEXO _____
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

Nº Processo:
Licitação nº:

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo
Sindicato da categoria
Número de meses de execução contratual

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Prestação Serviço Reprografia
2 Salário normativo da categoria profissional
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Operador de Máquina Fotocopiadora
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base
B Adicional de periculosidade
C Adicional de insalubridade
D Adicional noturno
E Adicional de produtividade
F Hora noturna adicional
G Adicional de hora extra
H Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO 

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS
B SESI ou SESC
C SENAI ou SENAC
D INCRA
E Salário-educação
F FGTS
G Seguro acidente do trabalho
H SEBRAE

TOTAL

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário

Discriminação dos Serviços: (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE 
MEDIDA)
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B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

B.1

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)
C.2 – Contribuição Social (10%)

D Aviso-prévio trabalhado

E
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

F.1 – FGTS (40%)
F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias
B Ausência por doença
C Licença-paternidade 
D Ausências legais
E Ausência por acidente de trabalho
F Outros (especificar)

Subtotal

G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.2 13º (décimo terceiro) salário
4.3 Afastamento maternidade
4.4 Custo para rescisão
4.5 Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 
B Lucro
C Tributos 
C.1 Tributos federais

PIS
COFINS

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS)

TOTAL 
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL  (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários
C Módulo 3 – Insumos diversos
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR POR POSTO

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Descrição Quantidade Valor Unitário Mensal Valor Total Mensal

A Valor Proposto pela Execução do Serviço 2

B Valor Global da Proposta

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante os 120 dias de 
licença-maternidade
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ANEXO _____

CONTIGENCIAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS 

ITEM Planilha de Custo

Férias e 1/3 (um terço) constitucional Submódulo 4.5 - “A”
13º (décimo terceiro) salário Submódulo 4.2 - “A”

Subtotal

TOTAL A CONTIGENCIAR

Valor total 
das 

Rubricas

Multa sobre o FGTS e Contribuições Sociais por 
dispensa sem justa causa

Submódulo 4.4 - “C” 
e “F”

Incidência dos encargos previdenciários e FGTS 
(Submódulo 4.1) sobre férias, 1/3 Constitucional e 13º 
Salário
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BSF Locação de Máquinas e Serviços LTDA 

Aracaju, 10 de Setembro de 2018. 

AO 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Att: João Hermínio de Barros Neto 

Nesta 

Prezado Senhor, 

Nesta oportunidade, venho por meio deste informar nosso interesse na 

prorrogação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 12/2016 por mais um período de 

12 (doze) meses, mantidas as s condições atualmente pactuadas. 

Limitados ao exposto, reiteramos nossos protestos de consideração. 

Atenciosamente, 

-Ub6f 	Td)ttL 	 1J 
BARBARA ANDREIA SORAL FEITOSA 

Sócio Administrador 	 r 
10.969.324/0001-96 1  

1SF. 10CAÇO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIREU- ER 

Av. Murilo 	 as, n° 300- Campas 1 da (JNIT 

Sala 19 5,; !o arolá,da - CEP 49032-971 

- Sergipe 

Av Murilo Dantas, número 300 - Aracaju - Sergipe - CNPJ: 10.969.324/0001-96 1 
Fone: 79 3044-4978/3042-4202 E-mail: bsfltda@infonet.com.br  
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15/09/2018 Emissão de 2ª via de Certidão

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=10969324000196&Se… 1/1

 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: BSF LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 10.969.324/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 10:18:11 do dia 27/08/2018 <hora e data de Brasília>.

 Válida até 23/02/2019.
 Código de controle da certidão: 4183.3544.E0DC.4175

 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

      Nova Consulta 

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
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15/09/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 
 
Inscrição: 10969324/0001-96
Razão Social: BSF LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI LTDA EPP
Nome Fantasia:BSF
Endereço: AV MURILO DANTAS 300 CAMPUS II SALA 19 / FAROLANDIA /

ARACAJU / SE / 49032-971
 
 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
 
 
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.
 
 
Validade: 28/08/2018 a 26/09/2018
 
Certificação Número: 2018082802592383485735
 
 
Informação obtida em 15/09/2018, às 17:04:36.
 
 
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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15/09/2018 Certidão de Inidôneos

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:6:::NO:3%2C6:P6_COD_CONTROLE:89NB150918170246&success_msg=Q2VydGlk428gbmVnYXRpd… 1/2

 Certidão negativa de inidôneo emitida! 

Certidão

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS
 
 
 
 
 
Nome completo: BSF LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI 
 
CPF/CNPJ: 10.969.324/0001-96 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO
CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal,
por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

 
 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos
acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles
cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

 

 Voltar

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos  Fale conosco
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15/09/2018 Certidão de Inidôneos
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Certidão emitida às 17:02:46 do dia 15/09/2018, com validade de trinta dias a contar da emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?
p=INIDONEO:VERIFICA 
 
Código de controle da certidão: 89NB150918170246 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download

versão 2.3 Ativar Modo de Leitor de Tela
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Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 10.969.324/0001-96
Razão Social: BSF LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: BSF
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 23/02/2019
FGTS 26/09/2018
Trabalhista Validade: 12/03/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/09/2018
Receita Municipal Validade: 19/09/2018

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2019Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 15/09/2018 17:36 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Nº 60, terça-feira, 28 de março de 2017104 ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032017032800104

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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O Tribunal Regional Federal da 4ª Região resolve aplicar a
NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA. ME., CNPJ 21.692.639/0001-
55, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União
pelo período de 60 (sessenta) dias, bem como o descredenciamento
do SICAF, a contar desta publicação, com base no art. 7º da Lei
10.520/2002. A penalidade é resultado da apuração de irregularidades
ocorridas no Pregão Eletrônico nº 13/2014 mediante processo ad-
ministrativo nº 0006591-26.2016.4.04.8000.

MÁRCIO BERNARDES JARDIM
Diretor Administrativo

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 8/2017

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão
Eletrônico nº 08/2017 - manutenção de consultórios odontológicos -
foi adjudicado e homologado à empresa TECNODONT NOSSA AR-
QUITETURA EIRELI - ME (CNPJ nº 24.441.883/0001-33) com o
preço global de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 27/03/2017) 090031-00001-2017NE000022

PREGÃO Nº 10/2017

O TRF da 5ª Região o Pregão Eçetrônico nº 10/2017 -
Locação de Caçamba Estacionárias, com destinação final dos resíduos
- restou fracassada por ausência de propostas válidas.

ELIAS JOSÉ DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 27/03/2017) 090031-00001-2017NE000022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE COMPRAS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016; Processo SEI nº
0007207-87.2016.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/1993 e suas alterações, com a Cláusula Treze do Contrato;
Partes: União, através do TRE/AL, e BSF Locação de Maquinas e
Serviços EIRELI - EPP, CNPJ nº 10.969.324/0001-96; Objeto: a) a
prorrogação do prazo de vigência do Contrato, por 12 meses; b) a
inclusão, na redação da Cláusula Onze do Contrato, do seguinte
texto:"PARÁGRAFO SEXTO - Aplica-se, no que couber, a Reso-
lução TRE/AL nº 15.559/2014, que institui o Código de Ética dos
Servidores do Poder Judiciário Eleitoral de Alagoas." Valor mensal do
Aditivo: R$ 6.716,67; Valor total: R$ 81.542,83. Assinatura:
22/03/2017.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 3/2017, para fornecimento de combustíveis para a 4º
Zona Eleitoral - Oiapoque/AP. PARTES: União, através do TRE-AP e
Miguel Caetano de Almeida EPP. Objeto: Fornecimento de Gasolina
Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S10, Óleo 2 Tempos
Náutico e Óleo Lubrificante para os veículos pertencentes e/ou à
disposição da 4ª Zona Eleitoral - Oiapoque/AP. Valor do contrato: R$
16.740,00 (dezesseis mil e setecentos e quarenta reais). VIGÊNCIA:
12 (doze) meses a partir de 01/04/2017. Data de assinatura:
27/03/2017. Signatários: Des. Manoel Brito, Presidente do TRE/AP, e
Miguel Caetano de Almeida, representante da contratada.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

P.A. nº 0002817-47.2016.6.03.8000. Termo de Dispensa nº 6/2017.
Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Favorecido: Mi-
guel Caetano de Almeida EPP. Objeto: Fornecimento de Gasolina
Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S10, Óleo 2 Tempos
Náutico e Óleo Lubrificante para os veículos pertencentes e/ou à
disposição da 4ª Zona Eleitoral - Oiapoque/AP. Fundamento Legal:
art. 24, V, da Lei nº 8.666/93. VALOR: R$ 16.740,00 (dezesseis mil
e setecentos e quarenta reais). Assinatura de ratificação em
27/03/2017 pelo Contratante, Des. Manoel Brito, Presidente do
T R E / A P.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 15/2017 - UASG 070007

Nº Processo: 3502017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
material de consumo médico odontológico, conforme as especifi-
cações do edital e anexos. Total de Itens Licitados: 00063. Edital:
28/03/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Rua

Jaime Benevolo 21 Centro - FORTALEZA - CE ou www.compras-
governamentais.gov.br/edital/070007-05-15-2017. Entrega das Pro-
postas: a partir de 28/03/2017 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 07/04/2017 às 09h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIDEC - 27/03/2017) 070007-00001-2017NE000001

D I R E TO R I A - G E R A L
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 16.448/2016. Espécie: Contrato 19/2017. Partes:
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e DIMARCA AMBIENTAL
COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIENTAL LTDA. objeto: a aqui-
sição de materiais de consumo para atender às necessidades de se-
gurança contra incêndio, pânicos e emergências. Fundamento Legal:
Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 5.450/2005, Lei n.º 8.666/93 e suas
alterações, e na autorização superior constante do Processo PAD n.º
16.448/2016. Assina pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Ge-
ral, e pela contratada, Gabriel Régis da Costa Rodrigues.

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ tor-
na público o preço registrado na ARP n.º 1/2017, para o registro de
preços para eventual contratação de postos de terceirizados de re-
cepcionistas e auxiliares de informática para auxiliarem nos trabalhos
de recadastramento da biometria, resultante do Pregão Eletrônico n.º
6/2017, Processo PAD nº 1.020/2017. NILTEK SERVIÇOS EIRELI -

EPP: Valor Unitário: item 1: R$ 2.529,96; item 2: R$ 2.528,51;
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI: item 3:
R$ 2.556,85; item 4: R$ 2.561,89 e item 5: R$ 2.836,99.

Em 24 de março de 2017
HUGO PEREIRA FILHO

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE RESCISÃO

Termo de rescisão do Contrato firmado em 23/02/2017. Objeto: Res-
cisão do contrato nº 48/2013 entre o TRE-DF e Eridata Teleinfor-
mática Ltda., a contar de 01/02/2017. Fundamento legal: Artigo 79,
Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Processo SEI nº. 0000461-
59.2016.6.07.8100. Signatários: Des. Romeu Gonzaga Neiva, Pre-
sidente do TRE-DF e Sr. Edilson Freire de Almeida.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 20/2017 UASG 070023

Nº Processo: 9693/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
serviços de vigilância e segurança, armada para os edifícios do
TRE/GO, conforme as especificações constantes do Termo de Re-
ferência (ANEXO I deste edital). Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 28/03/2017 de 09h00 às 17h59. Endereço: Praca Civica, 300 -
Centro GOIANIA - GO ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-

tal/070023-05-20-2017. Entrega das Propostas: a partir de 28/03/2017
às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/04/2017 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ANTONIO CELSO RAMOS JUBE
Secretario de Administração e Orçamento

(SIDEC - 27/03/2017) 070023-00001-2017NE000062

D I R E TO R I A - G E R A L
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

PAD 7820/2016. Pregão para Registro de Preços nº 02/2017. Objeto:
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de
copa e cozinha, conforme quadro abaixo. Vigência da ata: 12 meses.
Assinatura da ata: 09/03/2017.

Empresa COPEL Comercial de Peças Ltda - CNPJ: 02.528.743/0001-64
Descrição Item do Edital Quant. Valor Unitário R$

Garrafa térmica capacidade 0,5L 5 200 12,53
Garrafa térmica capacidade 1L 6 200 12,93
Xícara com pires p/café 10 300 8,99
Xícara com pires p/chá 11 200 14,10

Empresa Saraiva Distribuidora EIRELI - ME - CNPJ n° 03.818.333/0001-10
Copo de vidro 400ml 2 300 3,54
Garrafa térmica capacidade 1,80L 7 200 36,54
Jarra vidro 1,9L 8 200 17,99

Empresa Eloin Comércio LTDA - CNPJ n° 08.949.864/0001-66
Copo descartável 200ml/100un 3 5000 2,00
Copo descartável 50ml/100un 4 2500 1,10

Empresa Teixeira Viana Comércio, Locação e Serviços - EIRELI - EPP - CNPJ n°
22.906.038/0001-60

Bandeja aço inoxidável retangular
48cmX35cm

1 250 35,00

Empresa YT Bortholin Comércio e Distribuição LTDA - ME - CNPJ n°
59.378.174/0001-35

Pano de prato 40x60cm algodão 9 400 1,90

Goiânia, 27 de março de 2017.
ANTÔNIO CELSO RAMOS JUBÉ

Secretário de Administração e Orçamento

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
O MARANHÃO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº.: 2017NE000310. Data de emissão: 23/03/2017. Espécie: Em-
penho de despesa. Processo Administrativo Digital n.º 2607/2017.
Objeto: Aquisição dos itens 07, 27 e 44 da ARP Nº 89/2016, ne-
cessários à realização do evento de posse do novo membro efetivo do
Tribunal, Juiz Eduardo José Leal Moreira, no dia 27/03/2017. Valor:
R$ 4.600,00. Credor: Barcelo Eventos Eireli - ME (CNPJ:
19086382/0001-46).

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2017

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 20/03/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Contratação de serviços de gerenciamento on line de fornecimento
de combustíveis, lubrificantes, produtos afins e manutenções cor-
retivas e preventivas, com fornecimento de peças, para os veículos
utilizados pelo TRE/MA. Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edi-
tal: 28/03/2017 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire
S/n Areinha - SAO LUIS - MA. Entrega das Propostas: a partir de
28/03/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 07/04/2017, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FABIO LEAL BARBOSA
Pregoeiro

(SIDEC - 27/03/2017) 070005-00001-2017NE000024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MINAS GERAIS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo nº 1703029/2017; Contrato 014/17; Contratada: Acorrama
Refrigeração e Manutenção Ltda. - ME; Vigência: 01/04/17 a
31/03/18; Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de
ar condicionado na Região 1; Valor: R$ 63.899,70; Classificação:
3390.39.17; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE: 2017NE001087; Fun-
damento Legal: Pregão Eletrônico nº 05/2017; Signatários: Adriano
Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Danielle Patrícia
Miguel Ribeiro - Sócia-Administradora, pela Contratada; Assinatura:
23/3/2017.

Processo nº 1703031/2017; Contrato 015/17; Contratada: Acorrama
Refrigeração e Manutenção Ltda. - ME; Vigência: 01/04/17 a
31/03/18; Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de
ar condicionado na Região 2; Valor: R$ 30.999,11; Classificação:
3390.39.17; PT: 02.122.0570.20GP.0032; NE: 2017NE001091; Fun-
damento Legal: Pregão Eletrônico nº 05/2017; Signatários: Adriano
Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Danielle Patrícia
Miguel Ribeiro - Sócia-Administradora, pela Contratada; Assinatura:
23/03/2017.

Processo nº 1703032/2017; Contrato 016/17; Contratada: Acorrama
Refrigeração e Manutenção Ltda. - ME; Vigência: 01/04/17 a
31/03/18; Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de
ar condicionado na Região 3; Valor: R$ 31.820,00; Classificação:
3390.39.17; PT: 02.122.0570.20GP.0032; NE: 2017NE001092; Fun-
damento Legal: Pregão Eletrônico nº 05/2017; Signatários: Adriano
Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Danielle Patrícia
Miguel Ribeiro - Sócia-Administradora, pela Contratada; Assinatura:
23/3/2017.

Processo nº 1703033/2017; Contrato 017/17; Contratada: Acorrama
Refrigeração e Manutenção Ltda. - ME; Vigência: 01/04/17 a
31/03/18; Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de
ar condicionado na Região 4; Valor: R$ 31.878,84; Classificação:
3390.39.17; PT: 02.122.0570.20GP.0032; NE: 2017NE001093; Fun-
damento Legal: Pregão Eletrônico nº 05/2017; Signatários: Adriano
Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e Danielle Patrícia
Miguel Ribeiro - Sócia-Administradora, pela Contratada; Assinatura:
23/3/2017.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 6000034/11; 3º TA ao Contrato nº 55/07; Contratada:
Rosa de Lima Alves; Vigência: 02/07/17 a 01/07/19; Objeto: Pror-
rogação, revisão e alteração do Contrato; Valor: R$ 24.136,56; Clas-
sificação: 3390.36.15; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE:
2017NE001053; Fundamento Legal: Art. 3º da Lei nº 8.245/91c/c art.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016; Processo
SEI nº 0008085-75.2017.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, II, da Lei
nº 8.666/1993 e alterações, combinado com a Cláusula Treze do
referido Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa
BSF Locação de Máquinas e Serviços EIRELI-EPP; CNPJ nº
10.969.324/0001-96; Objeto: prorrogação da vigência do Contrato
nº 12/2016 por 12 meses; Assinatura: 13/03/2018.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2018 - UASG 070011

Processo: 0007867-93.2017 . Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo
automotor tipo VAN, nos termos e condições do Edital e seu Anexo I.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 21/03/2018 de 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377 Farol - MACEIO - AL
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/070011-05-8-2018.
Entrega das Propostas: a partir de 21/03/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/04/2018 às 09h00
no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIDEC - 20/03/2018) 070011-00001-2018NE000038
SEÇÃO DE COMPRAS

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Décimo Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2013;
Processo SEI nº 0003716-72.2016.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65,
I, "b", e § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, combinado com
a Cláusula Dezesseis do referido Contrato; Partes: União, através
do TRE/AL, e a empresa ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI,
CNPJ nº 40.911.117/0001-41; Objeto: acréscimo quantitativo do
objeto contratual a fim de acrescer 190 (cento e noventa) diárias;
Assinatura: 15/03/2018.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n.º 4/2018, para fornecimento de combustíveis para
a 5º Zona Eleitoral - Mazagão/AP. PARTES: União, através do TRE-
AP e J. R. P. LACERDA EPP. Objeto: Fornecimento de combustível
(Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Lubrificante, Óleo 2
Tempos Náutico e Óleo Diesel S10). Valor do contrato: R$ 59.144,00
(cinquenta e nove mil e cento e quarenta e quatro reais). VIGÊNCIA:
12 (doze) meses a partir de 20/03/2018. Data de assinatura:
20/03/2018. Signatários: Representante do TRE/AP, e representante
da contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

P.A. nº 0000539-05.2018.6.03.8000. Espécie: Termo de
Inexigibilidade nº 7/2018. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral
do Amapá. Favorecido: J. R. P. LACERDA ME. Objeto:
Fornecimento de combustíveis para os veículos pertencentes e/ou à
disposição da 5ª Zona Eleitoral - Mazagão. Fundamento Legal: art.
25, caput, da Lei nº 8.666/93. VALOR: R$ 59.144,00 (cinquenta e
nove mil e cento e quarenta e quatro reais). Assinatura de
ratificação em 20/03/2018 pelo Contratante, Des. Manoel Brito,
Presidente do TRE/AP.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO AMAZONAS

EXTRATO DE CESSÃO DE USO

Processo PAD n. 19047/2017- TRE/AM. Espécie: Termo de Cessão
de Uso, celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO AMAZONAS e a PREFEITURA MUNICIPAL DE
TONANTINS/AM. Objeto: Cessão de um imóvel para o
funcionamento do Posto de Atendimento Permanente no Município
de Tonantins/AM. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666 de 21/06/1993.
Prazo de Vigência: (60) sessenta meses a contar da data de
publicação no D.O.U. Data da Assinatura: 06/03/2018. Assinam: Pelo
TRE/AM, Desembargador YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA, e pela
Prefeitura Municipal de Tonantins/AM, Prefeito Sr. Lázaro de Souza
Martins.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Convênio de
Cooperação nº 01/2018, firmado entre a União, por intermédio da
120ª Zona Eleitoral, e a Prefeitura Municipal de Valente/BA:
1932/2018. OBJETO: Alteração do prazo de vigência anteriormente
estabelecido para até o final do alistamento eleitoral de 2018 (9 de
maio). ASSINATURA: 30/01/2018. SIGNATÁRIOS: Bel. Marcos
Adriano Silva Ledo, pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral, e Marcos
Adriano de Oliveira Araújo, pela Prefeitura Municipal de Valente.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018

Comunicamos que o edital da licitação supracitada,
publicada no D.O.U de 08/03/2018 foi alterado. Objeto: Contratação
de empresa especializada em serviço de fabricação e instalação de
box de vidro para banhei ro, conforme as especificações do Edital e
anexos. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 21/03/2018 das
08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo
21 - Centro FORTALEZA - CE. Entrega das Propostas: a partir de
21/03/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 10/04/2018, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIDEC - 20/03/2018) 070007-00001-2018NE000176

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018 - UASG 070007

Processo: 12322018 . Objeto: Prestação de serviços de transporte por
meio de táxi, de acordo com as especificações estabelecidas no Edital
e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 21/03/2018 de
08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo
21 - Centro FORTALEZA - CE ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 0 7 0 0 0 7 - 0 5 - 2 1 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 21/03/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/04/2018 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIDEC - 20/03/2018) 070007-00001-2018NE000176

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo de aditamento ao Contrato n° 06/2017, firmado em
20/03/2018, com a empresa Inteligência de Negócios, Sistema e
Informática Ltda (CNPJ: 06.984.836/0001-54); Objeto: Prorrogação
parcial do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 06/2017.
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II e inciso IV, da Lei nº.
8.666/93; Processo SEI: 0007188-34.2016.6.07.8100; Signatários:
Des. Romeu Gonzaga Neiva, Presidente do TRE-DF e Sr. Clayton
Montarryos Nascimento de Oliveira.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 6440/2017. Contrato TRE/GO n 5/2018. Objeto: Renovar a
locacao do imovel urbano destinado a instalacao da 24 ZE/GO . Locador:
LOURIVAL MENEZES DOS SANTOS, CPF: 379.515.801-04. Valor
Mensal estimado: RS 2.284,66. Fundamento Legal: Art. 24, inciso X, da
Lei 8.666/93. Vigencia: 36 meses, contados de 07/03/2018. PT:
02.122.0570.20GP.0052 (Julgamento de Causas e Gestao Administrativa
na Justica Eleitoral de Goias). Natureza de Despesa: 339039 (Outros
servicos de terceiros pessoa juridica). Empenho 2018NE000161, emitido
em 02/02/2018. Signatarios: Rodrigo Leandro da Silva, Diretor-Geral do
TRE/GO, pelo Locatário, e o Sr. Lourival Menezes dos Santos, pelo
L o c a d o r.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo n 118/2018. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n
39/2014. Objeto: Prorrogar a vigencia contratual por mais 12 meses,
contados do dia 27/06/2018. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral
de Goias. Contratada: ABC SERVICOS GERAIS EIRELI ME.
Fundamento Legal: art. 57, II da Lei 8.666/93. Programa de trabalho:
02.122.0570.20GP0052 (Gestao administrativa da Justica Eleitoral no
Estado de Goias). Natureza de despesa: 339039 (Outros servicos de
terceiros pessoa juridica). Signatarios: Rodrigo Leandro da Silva,
Diretor-Geral do TRE/GO, pelo Contratante, e a Sra. Franscismeria
Ribeiro Goncalves Damas, pela Contratada.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Processo: PAD 4214/2017
O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, FAZ SABER que

por este NOTIFICA a empresa A AMARAL MASCIMO EIRELI
- ME, CNPJ 19.101.525/0001-41, estabelecida em lugar incerto e
não sabido, para comparecer ao TRE/GO a fim de retirar e
promover o pagamento da GRU (Guia de Recolhimento da União),
código de recolhimento 18831-0, vencimento em 20/04/2018, no
valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), em razão de
aplicação de penalidade por descumprimento contratual.

Goiânia-GO, 20 de março de 2018.
ANTÔNIO CELSO RAMOS JUBÉ

Secretário

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2018

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação
supracitada, processo Nº PAD 7440-2017. , publicada no D.O.U de
30/01/2018 . Objeto: Contratação de Agente de Integração,visando
à seleção, através de concurso público, e a administração da
concessão de estágio nas dependências do Tribunal e Cartórios
Eleitorais da Capital e Interior do Estado de Goiás, a estudantes
regulamente matriculados nas redes de ensino pública e privada,
conforme as especificações constantes do Termo de Referência
(ANEXO do edital). Novo Edital: 21/03/2018 das 09h00 às 17h59.
Endereço: Praca Civica, 300 - Centro GOIANIA - GOEntrega das
Propostas: a partir de 21/03/2018 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/04/2018, às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANTONIO CELSO RAMOS JUBE
Secretário

(SIDEC - 20/03/2018) 070023-00001-2018NE000090

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO MARANHÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2018

Processo Administrativo Digital No 860/2018-TRE. Objeto:
Prestação de serviços de seguro total de 03 (três) veículos do
TRE-MA, conforme especificações do Termo de Referência.
Adjudicatária: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., CNPJ
61.074.175/0001-38 (item 1). Data da homologação: 16/03/2018.

FLÁVIO VINÍCIUS ARAUJO COSTA
D i r e t o r- G e r a l

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018 - UASG 070005

Processo: 1578/2018 . Objeto: Contratação de serviços de copeiragem
para a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e Fórum
Eleitoral de São Luís, com fornecimento de mão-de-obra, uniformes e
materiais. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 21/03/2018 de
08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n Areinha - SAO
LUIS - MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/070005-05-
13-2018. Entrega das Propostas: a partir de 21/03/2018 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/04/2018 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital
poderá ser obtidotambém através do e-mail: licitacao@tre-ma.jus.br.

FABIO LEAL BARBOSA
Pregoeiro

(SIDEC - 20/03/2018) 070005-00001-2018NE000067

AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão torna pública
a aplicação à Empresa K. C. SANTOS PINTO ME, CNPJ nº
10.695.333/0001-36 da penalidade de proibição de licitar e
contratar com o poder público, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com
apoio no art. 81, § 3º, da Lei nº. 9.504/97. Com início em
15.02.2018 e término em 14.02.2023 (PAD 2428/2018).

FLAVIO ROBERTO RIBEIRO SOARES
Juiz Eleitoral da 93ª Zona Eleitoral
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5753 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SPAD

ANEXO XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Empresa:  Empresa BSF Locação de Máquinas e Serviços Eireli EPP

Procedimento Administrativo: 0008091-
48.2018.6.02.8000

 

Contrato:
02/2016

 

Objeto:  Prestação de Serviços Reprográficos, com fornecimento e instalação
de equipamentos.

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

 Consta dos autos, a seguinte documentação geral
necessária a quaisquer alterações contratuais? Sim Não Evento/Obs.

1 Documentação referente ao procedimento licitatório realizado? x  0436209

2 Contrato original assinado pelas partes? x  0436192

3 Eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes? x  
0436193

0436194

4 Extrato da publicação na imprensa oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes? x  

0436210

0436217

0436218
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5
O prazo de vigência do ajuste (contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente? (Orientação Normativa/AGU nº 03, de
01/04/2009)?

x   

 

6

Consulta ao SICAF para verificar se há registro de sanção à
empresa contratada, cujos efeitos a torne proibida de celebrar
contrato administrativo e alcancem a Administração contratante?

x  0436205

7 Previsão de recurso orçamentário para suportar a despesa,
conforme o caso. x  0436220

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

 
Além da documentação geral, acima, consta dos autos a
documentação abaixo, necessária à formalização da
prorrogação contratual?

Sim Não Evento/Obs.

1 Manifestação da contratada demonstrando interesse na
prorrogação do prazo vigência do contrato? x  0436199

 

2

Manifestação fundamentada da gestão acerca de: a) histórico de
execução do contrato; b) necessidade da prorrogação; e c)
eventual manutenção das condições vantajosas do ajuste?

x  
0436191

0436199

 

3

Manifestação fundamentada da gestão acerca da manutenção,
pela contratada, ao longo da execução do ajuste, das condições
de habilitação que foram exigidas na licitação?

x  0436191

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1 Fazenda Pública Federal x  0436205

4.2 Fazenda Pública Estadual x  ITEM 4.1

4.3 Fazenda Pública Municipal x  ITEM 4.1

4.4 INSS x  ITEM 4.1

4.5 FGTS x  ITEM 4.1

4.6 Justiça do Trabalho x  ITEM 4.1
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5 Consta previsão contratual de exclusão dos custos não
renováveis?   Não se aplica

5.1 Caso positivo, foram analisados e excluídos?   Não se aplica

ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES

 
Além da documentação geral, acima, consta dos autos a
documentação abaixo, necessária à formalização da
prorrogação  contratual?

Sim Não Evento/Obs.

1 Manifestação da contratada concordando com os acréscimos
e/ou supressões que serão formalizados no termo aditivo?   

 

Não se aplica

2
Orçamento detalhado em planilhas que expresse a composição
dos custos unitários da alteração, conforme art. 7º, §2º, II, da
Lei nº 8.666/93?

  Não se aplica

3
Foram observados, na formação dos termos aditivos, os limites
quantitativos previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº
8.666/93, considerando individualmente os
acréscimos/supressões?

  Não se aplica

4
Justificativa que assegure a pertinência entre os serviços
originariamente contratados e os serviços que serão acrescidos
e/ou suprimidos, mediante aditivo?

  Não se aplica

REAJUSTE

 
Além da documentação geral, acima, consta dos autos a
documentação abaixo, necessária à formalização de
reajuste contratual?

Sim Não Evento/Obs.

1 Pedido de concessão de reajuste, devidamente fundamentado,
no prazo devido, veiculado pela contratada?   Não se aplica

2 A natureza do objeto é compativel com a utilização de reajuste?
(Lei nº 8.666/93, art. 40, XI, e art. 55, III)   Não se aplica

3 Existe previsão contratual acerca do reajuste do preço?   Não se aplica

4 Existe previsão contratual acerca do índice de reajuste aplicável e
da periodicidade de reajuste?   Não se aplica
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5 O reajuste pleiteado observa a periodicidade anual, a partir da
data limite para apresentação da proposta ou do último reajuste?   Não se aplica

REPACTUAÇÃO

 
Além da documentação geral, acima, consta dos autos a
documentação abaixo, necessária à formalização de
repactuação contratual?

Sim Não Evento/Obs.

1
Requerimento, formulado pela contratada, solicitando a
repactuação, mediante demonstração analítica da variação dos
custos do contrato, por meio de planilha?

  Não se aplica

2
A natureza do objeto é compativel com a utilização de
repactuação? (Decreto nº 2.271/1997, art. 5º; Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 03/2009)

  Não se aplica

3 Existe previsão contratual acerca da repactuação dos preços?   Não se aplica

4
Existe previsão contratual acerca dos elementos que serão
utilizados para cômputo do índice da repactuação e da
periodicidade de repactuação?

  Não se aplica

5
O pedido de repactuação contempla o acréscimo de algum custo
não previsto originariamente na proposta, mas fixado por força
de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho?

  Não se aplica

6 O pedido de repactuação contempla a supressão de algum
custo previsto originariamente na proposta?   Não se aplica

7
Cópia da Convenção Coletiva de Trabalho, devidamente
registrada junto ao órgão competente do Poder Executivo, que
comprove majoração de salários da categoria profissional
empregada na execução dos serviços contratados?

  Não se aplica

8

Está atendido o requisito da anualidade, contado este da data do
orçamento a que a proposta se referiu (Acordo, Convenção ou
Dissídio Coletivo de Trabalho) para os custos de mão de obra ou
da data da proposta para os demais insumos (arts. 2º e 3º da
Lei nº 10.192/01, art. 5º, Decreto nº 2.271/97 e arts. 54 e 55 da
IN SEGES/MPDG nº 5/2017?

  Não se aplica

No caso das repactuações subsequentes à primeira, foi
observado o interregno de um ano contado da última
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9
repactuação correspondente à mesma parcela objeto da nova
solicitação? (Entende-se como última repactuação a data em que
iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela
em que celebrada ou apostilada, conforme Orientação Normativa
nº 26, de 1º de abril de 2009, da AGU).

  Não se aplica

Fiscal de contrato: Chefe da
Seção

Data: 15/09/2018

Gestor de contrato: Chefe da Seção

Data: 15/09/2018

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO, Chefe
de Seção, em 15/09/2018, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0436219 e o código CRC 7EEFE54F.

0008091-48.2018.6.02.8000 0436219v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2018.
Ciente. Anuente.
As informações foram prestadas através da SPAD.
Vão os autos ao Secretário de Administração com as

nossas homenagens.
 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 24/09/2018, às 19:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0440478 e o código CRC 790BBFE5.

0008091-48.2018.6.02.8000 0440478v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2018.
Ao Senhor Servidor.
João Hermínio de Barros Neto.
Gestor. Contratação. Prestação de serviços

reprográficos.
 
Senhor Gestor,
 
Para robustecer estes autos, tendo em vista que as

condições atualmente pactuadas prescreve a execução de
horas extras, considerando o planejamento para o proximo
exercício, solicito reavaliar o teor do consignado no
Memorando n.º 753 / 2018 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SPAD, posto que a empresa
prestadora, em sua manifestação quanto ao interesse na
prorrogação, não se reporta a valores, bem como pela não
referência, no documento inicial destes autos, quanto aos
valores a serem suportados por este Tribunal com a
contratação pretendida.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/09/2018, às 19:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0442638 e o código CRC 1EDA36B5.

0008091-48.2018.6.02.8000 0442638v1
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E-mail - 0463587

Data de Envio: 
  12/11/2018 20:31:30

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE PROTOCOLO, ARQUIVO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS <spad@tre-al.jus.br>

Para:
    bsfltda@infonet.com.br

Assunto: 
  INTERESSE RENOVAÇÀO CONTRATO

Mensagem: 
  Prezados,

Sabemos que já houve interesse na continuidade do contrato por essa empresa, documento em anexo,
no entanto esta gestão identificou que o contrato atual tem previsão de pagamento de horas extras, face
o pleito eleitoral de 2018. Assim sendo, questionamos o interesse da renovação nos termos atualmente
pactuados, com exclusão da reserva de R$ 942,79 (hora extra), considerando que o próximo exercício não
será ano eleitoral e assim não justificando a referida reserva.

Atenciosamente.

Joào Hermínio de Barros Neto
Gestor Contratual 

Anexos:
    Despacho_0442638.html
    Informacao_0436199_RENOVACAO_SEGUNDO_TERMO_ADITIVO__1_.pdf
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BSF Locação de Máquinas e Serviços LTDA 

Aracaju, 13 de novembro de 2018 

AO 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Att: João Hermínio de Barros Neto 

Nesta 

Prezado Senhor, 

Nesta oportunidade, venho por meio deste informar nosso interesse na 

prorrogação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 12/2016 por mais um 

período de 12 (doze) meses, mantidas as condições atualmente pactuadas, com 

exclusão da reserva de R$ 942,79 (novecentos e quarenta e dois reais e setenta e 

nove centavos), referente a hora extra, considerando que o próximo exercício não 

será ano eleitoral. 

Limitados ao exposto, reiteramos nossos protestos de consideração 

- 

Atenciosamente, 	r~10.969.324/0001969.324/0001 -9 
15f LOCÇO E MÁUNS ESSIÇOS UfEU - EPP 
Av,Mut30 0ataS'no 300- CarnP05 a da UT 

atrO Faroiãndia - CEP 49032-97
3  

AtjCaju - Sergipe 

(fldJtW 

BARBARA ANDREIA SORAL FEITOSA 
Sócio Administrador 

Av Murilo Dantas, número 300 - Aracaju - Sergipe - CNPJ: 10.969.324/0001-96 1 
Fone: 79 3044-4978/3042-4202 E-mail: bsfltda@infonet.com.br  
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E-mail - 0463808

Data de Envio: 
  13/11/2018 12:38:03

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE PROTOCOLO, ARQUIVO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS <spad@tre-al.jus.br>

Para:
    bsfltda@infonet.com.br

Assunto: 
  RENOVAÇÃO CONTRATO

Mensagem: 
  Prezados, boa tarde.

Em atenção ao Despacho exarado pelo Sr. Secretário de Administração deste Tribunal, solicito que V.Sª
mencione o valor ora contratado (mensalmente) no interesse da renovação do contrato, incluindo a
exclusão do pagamento da hora extra, anteriormente enviado.

Atenciosamente.

João Hermínio de Barros Neto
Gestor Contratual
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BSF Locação de Máquinas e Serviços LTDA 

Aracaju, 13 de novembro de 2018 

AO 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Att: João Hermínio de Barros Neto 

Nesta 

Prezado Senhor, 

Nesta oportunidade, venho por meio deste informar nosso interesse na 

prorrogação do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n °  12/2016 por mais um 

período de 12 (doze) meses, mantidas as condições atualmente pactuadas, com 

exclusão da reserva de R$ 942,79 (novecentos e quarenta e dois reais e setenta e 

nove centavos), referente a hora extra, considerando que o próximo exercício não 

será ano eleitoral, conforme planilhas abaixo 

Valor mensal 1 Unitário Quant Total 

Postos R$ 2.040,19 12 
1 

R$ 4.080,38 

Equipamentos R$878,76 3 R$ 2.636,29 

Total Mensal R$ 6.716,67 

Total Anual R$ 80.600,04 

sa 	- 	 5er 
o u-rO 
	 4 

Av Murilo Dantas, número 300 - Aracaju - Sergipe - CNPJ: 10.969.324/0001-96 1 
Fone: 79 3044-4978/3042-4202 E-mail: bsfltda@infonet.com.br  
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BSF Locação de Máquinas e Serviços LTDA 

Valores mensais e anual 

Mês/ano Valor mensal (R$) 

Março/2019 R$ 3.806,11 

Abril/2019 R$ 6.716,67 

Maio/2019 R$ 6.716,67 

Junho/2019 1 R$ 6.716,67 

Julho/2019 	 R$ 6.716,67 

Agosto/2019 	 R$ 6.716,67 

Setembro/2019 R$ 6.716,67 

Outubro/2019 R$ 6.716,67 

Novembro/2019 R$ 6.716,67 

Dezembro/2019 R$ 6.716,67 

Janeiro/2020 R$ 6.716,67 

Fevereiro/2020 R$ 6.716,67 

Março/2020 R$ 2.910,55 

Total [R$ 80.600,04 

Limitados ao exposto, reiteramos nossos protestos de consideração. 

ÍTO.969,324/000  1 - 
E MÁQUINAS E SERVIÇOS EIREU EPP 

	

. Av. Ma 0 OdIUOS, 	300- Campos 1 da UNIT 

A 

	

tenciosamente, 	 aLÍfQ 	Fao!afldL - CEP 40C32-971 

	

AsC 	- Seripo 

cxto-  
BARBARA ANDREIA SORAL FEITOSA 

Sócio Administrador 

Av Murilo Dantas, número 300 - Aracaju - Sergipe - CNPJ: 10.969.324/0001-96 2 
Fone: 79 3044-4978/3042-4202 E-mail: bsfltda@infonet.com.br  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7154 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SPAD

Senhor Secretário,
Em atenção ao Despacho GSAD, evento 0442638, encaminho a

planilha elaborada pela Empresa BSF Locação de Máquinas e Serviços Ltda,
evento 0464107, contendo os valores ora pactuados no Segundo Termo Aditivo
ao Contrato n.º 12/2016, visando a presente renovação, com a exclusão do
pagamento da hora extra.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO, Chefe
de Seção, em 13/11/2018, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0464113 e o código CRC CDD23B8E.

0008091-48.2018.6.02.8000 0464113v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2018.
À Seção de Protocolo, Arquivo e Distribuição de Documentos.
Assunto: Retorno de autos. Complementação. Instrução.
 

Senhor Chefe,
 
Retorno o presente a Vossa Senhoria para que se

complemente a instrução com o preenchimento da lista de
verificação pertinente, em face do contido na Portaria
Presidência n.º 226/2018, de 01 de junho de 2018.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/11/2018, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0465792 e o código CRC 24F4DC2B.

0008091-48.2018.6.02.8000 0465792v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2018.
Senhor Secretário,
Em resposta ao despacho de Vossa Senhoria,

informo que o preenchimento da Lista de Verificação (Portaria
226/2018) já foi realizado em 15 de setembro de 2018
(Informação 5753 - Documento 0436219).

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Chefe de
Seção Substituto, em 06/12/2018, às 09:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0473727 e o código CRC 4860C13F.

0008091-48.2018.6.02.8000 0473727v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2018.
À Assessoria de Contas Eleitorais e de Apoio à

Gestão.
Assunto: Proposição. Prorrogação. Contratação.
 
Senhora Assessora,
 
Trata-se da instrução oriunda da Seção de

Protocolo, Arquivo e Distribuição de Documentos,
concernente à proposição de prorrogação da prestação de
serviços reprográficos, com fornecimento de material,
instalação de equipamentos e disponibilização de operadores,
atualmente executado pela empresa BSF Locação de
Máquinas e Serviços EIRELI-EPP.

Preliminarmente esta Secretaria solicitou
aperfeiçoamento da inicial proposição, tendo em vista o
caráter da prestação e o período a que se propõe,
encontrando-se inseridas na presente instrução a declaração
do interesse na prorrogação e a proposta de preços da
empresa (SEI 0464107).

Ante o exposto, em face da proposição lançada pela
gestão do Contrato n.º 12/2016, consignada no evento
SEI 0436191, evoluo o presente a Vossa Senhoria, para
análise inicial da prorrogação pretendida, no que for de
competência dessa unidade.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/12/2018, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0474022 e o código CRC 56B29D4E.

0008091-48.2018.6.02.8000 0474022v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008091-48.2018.6.02.8000

INTERESSADO : SEÇÃO DE PROTOCOLO, ARQUIVO E
DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS

ASSUNTO : Prorrogação. Contrato nº 12/2016.
 

Parecer nº 20 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de prorrogação ao Contrato nº 12/2016,

firmado com a empresa BSF Locação de Máquinas e Serviços
Eireli EPP, que tem por objeto a prestação de serviços
reprográficos, com fornecimento e instalação de
equipamentos, fornecimento de materiais e disponibilização
de máquina copiadora, para atender às necessidades
adminsitrativas deste Regional.

Este contrato se encontra vigente até o próximo dia
22 de março, conforme se observa do seu Segundo Termo
Aditivo, 0436194, podendo ser prorrogado dentro do limite
estabelecido no inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993
(Cláusula Treze). Naquela oportunidade, foram devidamente
excluídos os custos não renováveis, passando o valor mensal
para R$ 6.716,67 (seis mil setecentos e dezesseis reais e
sessenta e sete centavos), conforme detalhamento exposto
no Parecer nº 293 / 2017 - TRE-AL/PRE/COCIN/SAOG
(0222962).

Por meio do Memorando 753 (0436191) a gestão
informa a necessidade de manutenção do serviço, ressaltando
que ele é essencial à Administração. A empresa demonstra
interesse na nessa prorrogação, 0463796, sendo mantida as
condições atualmente pactuadas, sugerindo a exclusão da
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parcela referente à hora extra, considerando que o próximo
exercício não será ano eleitoral.

Observamos a elaboração da Lista de Verificação
pela gestão contratual, presente na INFORMAÇÃO Nº 5753 -
TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SPAD - 0436219.

Dos autos, verificamos que não restou comprovada
a vantajosidade da prorrogação pela unidade
competente. Como forma preventiva, entendemos prudente
que a gestão contratual se manifeste acerca da manutenção
da necessidade dos quantitativos contratados (postos,
equipamentos e franquia de 40.000 cópias por mês). 

Nesse sentido, a partir de informação apresentada
pela gestão contratual, observamos que este Regional utilizou
uma média mensal de 6.136 (seis mil, cento e trinta e seis)
cópias, que representa cerca de 15% (quinze por cento) da
franquia contratada, 40.000 (quarenta mil) cópias,
correspondendo a um custo médio de R$ 13,14 (treze reais
e quatorze centavos) por cópia impressa, o que nos
parece, s.m.j, bastante elevado.

 

Data de
apuração

FEM TRE/SEDE

Total
Mensal

Copiado Copiado Copiado Copiado Copiado Copiado
MP

5002
PRETO

MP 5002
PRETO

COLORIDO
2251

PRETO
2551

COLORIDO
SPC 430

PRETO
SPC
430

30/1/2018 0 0 0 0 0 0 0
28/2/2018 352 7 4.641 840 0 0 5.840
29/3/2018 3.473 1.171 1.725 2.900 0 0 9.269
27/4/2018 901 664 1.062 1.647 0 0 4.274
26/5/2018 1.621 155 73 1.278 0 0 3.127
03/07/018 70 5 190 601 0 0 866
30/7/2018 235 569 610 377 0 0 1.791
31/8/2018 250 1.853 397 4.458 0 0 6.958
30/9/2018 1.657 113 5.976 869 3.021 1.147 12.783
30/10/2018 3.262 995 6.488 6.251 7.702 651 25.349
30/11/2018 70 372 370 591 0 0 1.403
30/12/2018 0 246 1.094 633 0 0 1.973
Total de

cópias - 2018 11.891 6.150 22.626 20.445 10.723 1.798 73.633

Média mensal 6.136

Valor por cópia R$
13,14
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Desta forma, remetemos os autos a Vossa Senhoria
para, junto à gestão contratual, proceder os esclarecimentos
devidos.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assessora de Contas e Apoio à Gestão em Substituição
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Assessor-Chefe
Substituto, em 09/01/2019, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0485560 e o código CRC 0002B9BC.

0008091-48.2018.6.02.8000 0485560v21
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De: "joaobarros" <joaobarros@tre-al.jus.br>
 Para: "Lisiana Teixeira Cintra" <lisianacintra@tre-al.jus.br>

 Data: 09/01/2019 03:45 PM
 Assunto: Fwd: RE: URGENTE - SOLICITAÇÃO - QUANTITATIVO - CÓPIAS EXTRAÍDAS

  
 
 
 
 

From: Ione Sobral <ioneguigui@hotmail.com>
 To: joaobarros <joaobarros@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 9 Jan 2019 18:40:14 +0000
 Subject: RE: URGENTE - SOLICITAÇÃO - QUANTITATIVO - CÓPIAS EXTRAÍDAS

  
OLÁ JOÃO NOA TARDE!!
 
SEGUE EM ANEXO O QUANTITATIVO DE CÓPIAS NO PERÍODO DE JANEIRO/18 A DEZEMBRO/2018.
 
 
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
 
 
GRATA
 
IONE.
 

De: joaobarros <joaobarros@tre-al.jus.br>
 Enviado: terça-feira, 8 de janeiro de 2019 17:35

 Para: ioneguigui@hotmail.com
 Assunto: URGENTE - SOLICITAÇÃO - QUANTITATIVO - CÓPIAS EXTRAÍDAS

 
Ione, boa tarde.
 
Solicito com a máxima URGÊNCIA do QUANTITATIVO de cópias extraídas nas máquinas copiadoras, relativas aos
meses de janeiro a dezembro de 2018.
 
Atenciosamente,
 
João Hermínio de Barros Neto
Gestor Contratual
TRE AL
82 2122 7706 / 7759
 
 
 
 

Livre de vírus. www.avast.com.

 
 
Anexados:

 
Arquivo:
PLANILHA
TRE.xlsx

Tamanho:
11k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet

E-mail  (0486259)         SEI 0008091-48.2018.6.02.8000 / pg. 98



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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2019.
 
 
À SPAD
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes para que seja atendida a

sugestão da ACAGE, em seu Parecer 20, 0485560, acerca da
revisão, por parte da gestão contratual, dos quantitativos
contratados, com relação ao número de postos, equipamentos
e a franquia de 40.000 (quarenta mil) cópias por mês.

 
Após, à SEIC para aferição do requisito

de vantajosidade de que trata o art. 57, II, da Lei 8.666/93,
baseando-se nos novos parâmetros quantitativos levantados
pela gestão contratual.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/01/2019, às 09:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0486598 e o código CRC F170D205.

0008091-48.2018.6.02.8000 0486598v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 210 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SPAD

Senhor Secretário,

Considerando a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) em 2016 e,
em janeiro do ano passado, do Processo Judicial Eletrônico, o que ocasionou a quase
extinção do documento em suporte papel;

Considerando o baixíssimo quantitativo de cópias/mês, cuja média mensal não
ultrapassa 5.000 cópias, exceto durante os meses de setembro e outubro, quando em
ano eleitoral;

Considerando que em todas as unidades desta Secretaria existem impressoras em
condições de fotocopiar documentos;

Considerando a necessidade de redução de custos administrativos.

A gestão do Contrato nº 12/2016 entende ser necessária a manutenção de um posto
com duas máquinas reprográficas (colorida/preto e branco), com redução da franquia
para 10.000 cópias/mês.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO, Chefe
de Seção, em 14/01/2019, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0487623 e o código CRC 5E54A7BC.

0008091-48.2018.6.02.8000 0487623v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de janeiro de 2019.
Ao Senhor Servidor.
João Hermínio de Barros Neto.
Gestor. Contrato n.º 12/2016.
Assunto: Coleta. Nova proposta. Adequação. Valor

contratual mensal. Redução. 
 
Senhor Gestor,
 
Em face do consignado por Vossa Senhoria na

Informação n.º 210 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SPAD
(SEI 0487623), especificamente no último parágrafo da citada
instrução, solicito maiores esclarecimentos a respeito de qual
posto seria extinto.

Por oportuno, fundamentada a proposição de
extinção em aparte final dessa gestão, bem como mantidos os
demais pontos pertinentes à prestação, solicito colher da
empresa nova proposta de preços, com a apresentação
detalhada da composição de custos da prestação futura, por
elemento constituinte dos conjunto da execução.

Solicito, por fim, caso existente no acervo
documental relativo à contratação, instruir os autos com a
última planilha de composição de custos, para ocasional
parametrização com os novos preços eventualmente
ofertados, bem assim, não havendo, solicitar à contratada a
descrição equivalente.

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/01/2019, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0487924 e o código CRC 10ED4195.

0008091-48.2018.6.02.8000 0487924v1

Despacho GSAD 0487924         SEI 0008091-48.2018.6.02.8000 / pg. 103



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 288 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SPAD

Senhor Coordenador,
Em atenção ao Despacho GSAD, evento 0487924, bem como

analisando o quantitativo de cópias mencionado no Parecer n.º 20/2019-
ACAGE, evento 0485560, verificamos, s.m.j.,  que no Fórum Eleitoral de Maceió
não haverá necessidade da manutenção do posto para os serviços
reprográficos, razão pela qual, encaminhamos o presente expediente para
análise e deliberação superior.

Informamos, outrossim, que solicitei à empresa ora contratada,
uma nova proposta de preços, com a redução de um posto de serviço.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO, Chefe
de Seção, em 16/01/2019, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488851 e o código CRC 72FA7F4A.

0008091-48.2018.6.02.8000 0488851v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de janeiro de 2019.
Ciente.
Com as informações da SPAD, vão os autos à SAD, para

conhecimento  e deliberação, com as nossas homenagens.
 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 16/01/2019, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488887 e o código CRC A76B90B1.

0008091-48.2018.6.02.8000 0488887v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2019.
À Coordenadoria de Serviços Gerais.
Assunto: Entendimento. Redução. Posto. Forum

Eleitoral de Maceió. Contratação. Serviços reprográficos.
 
Senhor Coordenador,
 
Trata-se da questão pertinente ao entedimento

oriundo da gestão do Contrato n.º 12/2016, que concluiu pela
redução de um posto na contratação firmada para prestação
de serviços reprográficos, com fornecimento e instalação de
equipamentos, bem como pela redução de franquia de cópias,
consoante informações acostadas aos presentes autos (SEI
n.ºs 0487623 e 0488851).

Não obstante a ausência de elementos solicitados
no despacho desta Secretaria (SEI 0487924), essenciais para
melhor instrução destes autos, que, por oportuno, deve ser
atendida em momento oportuno, voltam os presentes a esta
Secretaria para conhecimento e deliberação.

Dessa forma, faz-se necessário aperfeiçoar a
instrução, acostando aos autos, além dos quesitos já
evidenciados no despacho 0487924, o pronunciamento
oriundo da coordenadoria do Fórum Eleitoral, a respeito da
supressão proposta pela gestão contratual.

Ante o exposto, evoluo o presente a Vossa
Senhoria, para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/01/2019, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0489492 e o código CRC 3504C90D.

0008091-48.2018.6.02.8000 0489492v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2019.
Ciente. 
Vão os autos à SPAD, para cumprimento da determinação

da Secretaria de Administração.
Empós, voltem-me concluso os autos. 
 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 21/01/2019, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0490237 e o código CRC A7E9F0AC.

0008091-48.2018.6.02.8000 0490237v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 592 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SPAD

Senhora Coordenadora do Fórum Eleitoral de Maceió,
 
Encaminho os autos a Vossa Senhoria para manifestação acerca

da proposta de supressão da prestação de serviços reprográficos nesta
Fórum.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Chefe de
Seção Substituto, em 28/01/2019, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0492957 e o código CRC 6A6CC5B0.

0008091-48.2018.6.02.8000 0492957v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 33ª Zona Eleitoral

 

CONCLUSÃO

Maceió, 28 de janeiro de 2019.
Nesta data, faço este procedimento concluso ao

MM Juiz Eleitoral Coordenador deste Fórum, Dr Wlademir
Paes de Lira.

Documento assinado eletronicamente por IVANA GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE
CASTELO, Chefe de Cartório, em 28/01/2019, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0493016 e o código CRC DD2A5EFA.

0008091-48.2018.6.02.8000 0493016v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 33ª Zona Eleitoral

 

DESPACHO

Maceió, 28 de janeiro de 2019.
Ante o questionamento apresentado, tendo em

conta que a máquina copiadora serve a todas as 05 (cinco)
Zonas Eleitorais da Capital e Central de Atendimento aos
Eleitores, determino o envio a todos os interessados, nas
pessoas de Chefe de Cartório e Gerente da CAE, para que se
manifestem. Após, devolva-se.

Documento assinado eletronicamente por WLADEMIR PAES DE LIRA, Juiz Eleitoral,
em 30/01/2019, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0493020 e o código CRC F377F168.

0008091-48.2018.6.02.8000 0493020v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 33ª Zona Eleitoral

 

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, em cumprimento ao
determinado no despacho Evento SEI 0493020,  remeti este
procedimento as 1ª, 2ª, 3ª, 54ª e CAE, para que se manifestassem.

Documento assinado eletronicamente por IVANA GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE
CASTELO, Chefe de Cartório, em 31/01/2019, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494529 e o código CRC 2ADA0E72.

0008091-48.2018.6.02.8000 0494529v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 678 - TRE-AL/33ª ZE

MM. Juiz,
 
Nós, Chefes de Cartório da Capital e Gerente da CAE em atenção

ao despacho SEI 0493020, informamos que os serviços da fotocopiadora
instalada no Fórum Eleitoral são muito úteis em épocas de eleição, no que se
refere a preparação dos materiais a serem encaminhados às Seções Eleitorais
e treinamento de mesários, com ênfase nos processos de registro de
candidatura e prestação de contas.  A gerente da CAE lembrou que
a comissão de propaganda também faz uso frequente de tais serviços e a
Central utiliza para fotocopiar formulário de declaração de domicílio para
preenchimento pelos requerentes que não possuem comprovante de
residência, especialmente em época de fechamento do Cadastro Nacional de
Eleitores.

Em períodos fora daqueles citados (eleições e fechamento do
Cadastro), em virtude da implantação do SEI, apenas nos processos de cunho
criminal, com trâmite obrigatório pelo SADP, e ainda assim, em raras vezes se
faz o uso da fotocopiadora mencionada.

Era o que tínhamos a informar.

Documento assinado eletronicamente por IVANA GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE
CASTELO, Chefe de Cartório, em 31/01/2019, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 31/01/2019, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES,
Chefe de Cartório, em 31/01/2019, às 12:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO ALVES FILHO, Chefe de Cartório, em
31/01/2019, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA
JÚNIOR, Chefe de Cartório, em 31/01/2019, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES,
Chefe de Cartório, em 31/01/2019, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494621 e o código CRC D2B97554.

0008091-48.2018.6.02.8000 0494621v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 33ª Zona Eleitoral

 

DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2019.
Em virtude da determinação contida no despacho

0493020, devolvo o presente à SAD, com a informação
solicitada.

Documento assinado eletronicamente por IVANA GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE
CASTELO, Chefe de Cartório, em 31/01/2019, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494696 e o código CRC 102CC42F.

0008091-48.2018.6.02.8000 0494696v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2019.
À COMAP.
 
Sra. Coordenadora,
 
Em caráter preliminar, antevejo a conveniência de

prorrogação contratual com a finalidade de evitar solução de
continuidade dos serviços objeto do presente contrato,
observadas as disposições normativas aplicadas à espécie.

Por outro lado, haja vista as questões
levantadas nestes autos no que diz respeito à quantidade de
postos e/ou redução de franquia, determino a gestão
contratual que envide esforços no sentido de apresentar a
esta Secretaria em autos apartados relatório (conclusivo) e
propostas que entende suprir as necessidades da
Admistração, ouvidas as unidades administrativas
interessadas, bem como outras unidades que poderão
apresentar subsídios, sobretudo, relativos a aspectos
tecnológicos, no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por
igual período, mediante justificativas.

Assim sendo, envio os autos à COMAP para, por
meio da unidade competente, realizar instrução competente e
verificação de eventual vantajosidade na prorrogação
contratual, observando a inclusão de clásula resolutiva do
contrato, mediante notificação mínima de 30 (trinta) dias pela
Administração (Seção de Gestão de Contratos).

Por último, vão os autos, paralelamente, à SEGEC
para cumprimento da diligência mencionada no segundo
parágrafo, servindo-se, no que couber, de informações do
atual gestor vinculado à antiga SPAD.
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Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/02/2019, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495472 e o código CRC 98DA0632.

0008091-48.2018.6.02.8000 0495472v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhora Chefe Substituta,
 
Encaminho os presentes autos para que seja

realizada a aferição da vantajosidade da presente prorrogação
contratual, nos moldes apresentados no Despacho GSAD
0495472.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 04/02/2019, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0496021 e o código CRC C0739056.

0008091-48.2018.6.02.8000 0496021v1
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E-mail - 0496315

Data de Envio: 
  04/02/2019 18:52:28

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

Para (com cópia oculta):
    faturamento@meyerr.com.br
    brazlink.financeiro@hotmail.com
    tulasi_branco@hotmail.com
    chagas.tiago@uol.com.br
    comercial@printpage.com.br
    thyago@printpage.com.br
    carlosmenezes@casadacopia.com.br
    joaquim.jomak@infonet.com.br
    gil.jomak@infonet.com.br
    gil@grupocentauro.com.br
    martins@reprografia.com.br
    ricoh@qualycopy.com.br
    papelariacentral@hotmail.com
    vendas@apparato.com.br
    liliane.braz@apparato.com.br
    fernando@telecor-al.com.br
    evandroamoedo@hotmail.com
    edson@printpage.com.br
    carlos.motta@apparato.com.br
    report@brazlinksolucoes.com.br
    luciano@rossiter.com.br
    tulasi@brazlinksolucoes.com.br
    ricardo@casadacopia.com.br
    danilo@meyerr.com.br
    eudjon@meyerr.com.br
    danilolessacabral@gmail.com
    quiteriameyerr@hotmail.com
    katialanuzia48@gmail.com.br
    tecserv.al@gmail.com
    contato@casadacopia.com.br
    carolina.barbosa@qualycopy.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Serviços repográficos. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a prestação de serviço reprográfico,
devendo ser disponibilizadas 02 (duas) máquinas com tecnologia digital em preto e branco e 01 (uma)
máquina com tecnologia digital para cópia colorida, com fornecimento e instalação de equipamentos,
manutenção preventiva e corretiva, peças, fornecimento de materiais e disponibilização de 02 (dois)
operadores de máquina copiadora, visando atender às necessidades administrativas das unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas.

Solicitamos orçamento, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência
em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
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Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0436196_TERMO_DE_REFERENCIA___Operador_de_copiadora___EXERCICIO_2019.pdf
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De: "Carolina Barbosa" <carolina.barbosa@qualycopy.com.br> 

Para: seic@tre-al.jus.br

Data: 04/02/2019 06:52 PM

Assunto: [seic] Esta conta será desativada em breve Re: Solicitação. Proposta. Serviços repográficos. TREAL

Por Favor encaminhar emails para : jane.mira@qualycopy.com.br

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=Q3ISUT60J0QGQ&View=Message&N...
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E-mail - 0496319

Data de Envio: 
  04/02/2019 18:57:50

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

Para:
    jane.mira@qualycopy.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Serviços repográficos. TREAL

Mensagem: 
  Prezada Senhora Jane,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a prestação de serviço reprográfico,
devendo ser disponibilizadas 02 (duas) máquinas com tecnologia digital em preto e branco e 01 (uma)
máquina com tecnologia digital para cópia colorida, com fornecimento e instalação de equipamentos,
manutenção preventiva e corretiva, peças, fornecimento de materiais e disponibilização de 02 (dois)
operadores de máquina copiadora, visando atender às necessidades administrativas das unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas.

Solicitamos orçamento, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência
em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0436196_TERMO_DE_REFERENCIA___Operador_de_copiadora___EXERCICIO_2019.pdf

E-mail SEIC 0496319         SEI 0008091-48.2018.6.02.8000 / pg. 184



De: Eudjon de Moraes <eudjon@meyerr.com.br> 

Para: seic@tre-al.jus.br

CC: Rodrigo Gondim <rodrigo@meyerr.com.br>, Pedro Oliveira <pedro@meyerr.com.br>

Data: 05/02/2019 07:01 AM

Assunto: [seic] Solicitação. Proposta. Serviços repográficos. TREAL

Muito Bom dia

Agradecemos a honra de seu contato

É com prazer que indico e direciono o e-mail das pessoas que atenderá a solicitação

Grato. 

---------- Forwarded message ---------
From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: seg, 4 de fev de 2019 às 19:52
Subject: Solicitação. Proposta. Serviços repográficos. TREAL
To:

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a prestação de serviço reprográfico, devendo ser disponibilizadas 02 (duas) máquinas com
tecnologia  digital em preto e branco e 01 (uma) máquina com tecnologia digital para cópia colorida, com fornecimento e instalação de equipamentos, manutenção
preventiva e corretiva, peças, fornecimento de materiais e disponibilização de 02 (dois) operadores de máquina copiadora, visando atender às necessidades
administrativas das unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Solicitamos orçamento, conforme condições e demais especificações constantes do termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=NG6P0ZDSG7KAA&View=Message...
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Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

--
Controller Meyer
Eudjon de Moraes Melo

[2] Arquivo:
Termo_de_Referencia_0436196_TERMO_DE_REFERENCIA___Operador_de_copiadora___EXERCICIO_2019.pdf

Tamanho:
179k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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De: Carlos Menêzes <carlosmenezes@casadacopia.com.br> 

Para: seic@tre-al.jus.br

Data: 13/02/2019 03:57 PM

Assunto: [seic] Solicitação. Proposta. Serviços repográficos. TREAL

Prezada Sra. Ana Paula Gomes Silva, boa tarde.

Segue o orçamento solicitado.

Gratos,

CARLOS MENÊZES
Diretor Comercial - 79 98815-4279
Luiz Melo & Cia Ltda
79 3198-4000  /  4002
Uma empresa do grupo

De: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Enviada: 2019/02/04 19:52:47
Para: undisclosed-recipients@
Assunto: Solicitação. Proposta. Serviços repográficos. TREAL

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a prestação de
serviço reprográfico, devendo ser disponibilizadas 02 (duas) máquinas com tecnologia
digital em preto e branco e 01 (uma) máquina com tecnologia digital para cópia
colorida, com fornecimento e instalação de equipamentos, manutenção preventiva e
corretiva, peças, fornecimento de materiais e disponibilização de 02 (dois)
operadores de máquina copiadora, visando atender às necessidades administrativas das
unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Solicitamos orçamento, conforme condições e demais especificações constantes do termo
de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

[2] Arquivo: Proposta LM.pdf Tamanho: 166k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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LUIZ MELO & CIA LTDA 

Rua Laranjeiras, 21- Centro - CEP 49010-000 Aracaju/SE-  CNPJ 00299160/0001-83 – Fone/Fax (79) 3024-4929 / 3214-3152  

Insc. Estadual 27.089.497-7  Insc. Mun. 051796-1 carlosmenezes@casadacopia.com.br     luizmelojunior@me.com 
 

 

 

 

Ao 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Seção de Protocolo, Arquivo e Distribuição de Documentos 

 

Ref. ORÇAMENTO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS. 

 

1.0   - DO OBJETO 

 1.1 Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços reprográficos em preto e 

branco e coloridas, com fornecimento e instalação de equipamentos, fornecimento de materiais, e 

disponibilização de operadores de máquina copiadora, visando atender às necessidades administrativas 

das unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

1.2 A função correspondente à mão de obra disponibilizada pela empresa CONTRATADA está 

enquadrada no Código Brasileiro de Ocupação (CBO) sob o nº 4151-30 – Operador de Máquina 

Copiadora, nos termos do art. 7º, § 3º, da IN nº 02/2008 e Acórdão TCU nº 683/2009 – Plenário 

 

2.0  - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

Posto de Serviço Categoria Profissional 
Quantidade/Local 

Edifício-sede Fórum da Capital 

Serviços reprográficos  Operador de máquina copiadora  1 1 

TOTAL  2 

 

2.1   - Serão disponibilizadas 02 (duas) máquinas reprográficas, com tecnologia digital para cópia 

em preto e branco e 01 (uma) máquina reprográfica, com tecnologia digital para cópia colorida, com 

fornecimento de manutenção preventiva e corretiva, peças e partes, assistência técnica, material de 

consumo (toner, revelador, cilindro) e demais materiais para o bom e perfeito funcionamento dos 

equipamentos, exceto papel, que será fornecido pelo CONTRATANTE, destacando-se que todos os 

equipamentos serão novos de primeiro uso e originais do fabricante. 

 

  2.2   - As máquinas serão distribuídas da seguinte forma (características mínimas aceitáveis): 

a) 01 (um) equipamento multifuncional digital a laser (cópias preto e branco) com as seguintes 

características: Placa de impressão em rede; Scanner to e-mail; Alimentador automático de originais, 

frente e verso e com alimentação mínima de 100 folhas; Mínimo de 512MB de memória RAM; 

Capacidade de alimentação de papel, mínimo de 1.200 folhas; Finalizador/Grampeador para até 50 folhas; 

Capacidade máxima de saída de papel de 1.100 folhas; Formato de papel até A3; Velocidade de 

impressão e cópia, mínimo de 45 ppm; Velocidade de digitalização, mínimo de 45 ipm, em 600 dpi e em 

P&B / A4; Painel de operações LCD e Touch Screen; Tempo para 1ª cópia, máximo de 4 seg.; 

Digitalização (P&B e COR) em rede; Duplex automático até o formato A3; Capacidade de digitalização 

para e-mail, pasta na rede e capacidade de gerar PDF pesquisável; incluindo serviços de encadernação. 

Tal máquina deverá ser instalada no edifício-sede do CONTRATANTE, descrito no subitem 4.2 do 

Termo de Referência; 

b) 02 (dois) equipamentos multifuncionais digitais a laser, sendo 01 (cópias preto e branco) e 01 

(cópias coloridas), com as seguintes características: Placa de impressão em rede; Scanner to e-mail; 

Alimentador automático de originais, frente e verso e com alimentação mínima de 100 folhas; Mínimo de 

512MB de memória RAM; Capacidade de alimentação de papel, mínimo de 1.200 folhas; 

Finalizador/Grampeador para até 50 folhas; Capacidade máxima de saída de papel de 1.100 folhas; 

Formato de papel até A3; Velocidade de impressão e cópia, mínimo de 25 ppm; Velocidade de 
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LUIZ MELO & CIA LTDA 

Rua Laranjeiras, 21- Centro - CEP 49010-000 Aracaju/SE-  CNPJ 00299160/0001-83 – Fone/Fax (79) 3024-4929 / 3214-3152  

Insc. Estadual 27.089.497-7  Insc. Mun. 051796-1 carlosmenezes@casadacopia.com.br     luizmelojunior@me.com 
 

 

 

digitalização, mínimo de 25 ipm, em 600 dpi e em P&B / A4; Painel de operações LCD e Touch Screen; 

Tempo para 1ª cópia, máximo de 5,5 seg.; Digitalização (P&B e COR) em rede; Duplex automático até o 

formato A3; incluindo serviços de encadernação. Ressalte-se que uma dessas máquinas será instalada no 

edifício-sede do CONTRATANTE e a outra será instalada no Fórum Eleitoral da Capital, ambos descritos 

no subitem 4.2 do Termo de Referência; 

 

2.3   - Especificações mínimas: 

a) ampliação e redução mínima por zoom de 50% a 200%, de documentos originais, folhas, livros página 

a página, fotos e periódicos; b) baixo ruído de operação; c) contador de cópias de 01 a 99 ou superior; d) 

modo economizador de energia; e) alimentador automático de originais; f) equipamento que permita 

retirar cópias duplex (frente e verso); g) equipamento que permita a utilização de classificador podendo 

efetuar até, no mínimo, 20 classificações de cópias conforme o original ou superior; h) gavetas frontais 

com capacidade mínima de 550 folhas ou superior;  i) alimentador de originais frente e verso; j) 

classificador de cópias; k) equipamento que permita a utilização da função de grampeador e perfuração. 

  

2.4  - Para os equipamentos instalados no edifício-sede e no Fórum Eleitoral da Capital, com 

vistas a operacionalização dos mesmos e a realização dos serviços de cópias, impressões, grampeação e 

encadernação, serão utilizados 2 postos de serviços com um operador cada.  

 

2.5 - A franquia total contratada será de 40.000 (quarenta mil) cópias mês. As cópias que 

excederem a franquia prevista, deverão ser devidamente apuradas. A quantidade de cópias que não 

ultrapassar a franquia mensal será acrescida às quantidades franqueadas nos períodos subsequentes, no 

total ou proporcionalmente, conforme convier ao CONTRATANTE; 

 

2.6 - Todos os materiais utilizados para a execução dos serviços descritos neste Termo de 

Referência serão fornecidos pela CONTRATADA; 

 

3.0   -  DOS VALORES 

  
Item Discriminação R$ unit. Qntd R$ total 

1 Páginas em P&B formato A4 0,05 35.000 1.750,00 

2 Páginas coloridas formato A4 0,60 5.000 3.000,00 

Valor total da produção mensal (franquia) 4.750,00 

3 Equipamento P&B A3 990,00 2 1.980,00 

2 Equipamento colorido A3 1.300,00 1 1.300,00 

Valor total mensal dos equipamentos 3.280,00 

Valor mensal global da contratação  8.030,00 

 Encadernação:   50 folhas R$ 5,00 //    100 folhas R$ 6,00 //   150 folhas R$ 7,00 

                            250 folhas R4 8,50 

 

Prazo de entrega: Até 30 (trinta) dias 

Validade do orçamento: 90 (noventa) dias 

 

Atenciosamente, 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 3ª Zona Eleitoral

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2019.
Tendo em vista que o Cartório da 33ª Zona

devolveu o processo à SAD, encerro esse feito nesta unidade. 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO ALVES FILHO, Chefe de Cartório, em
18/02/2019, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0502855 e o código CRC DA6A7E9B.

0008091-48.2018.6.02.8000 0502855v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1364 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
1 - Tratam os autos da verificação da vantajosidade na renovação do
contrato nº 12/2016 (0436192), primeiro e segundo aditivos
(0436193 e 0436194) de prestação de serviços reprográficos com
fornecimento, instalação de equipamentos e disponibilização de
operadores, firmado com a empresa BSF Locação de Máquinas e
Serviços Eireli - EPP, CNPJ: 10.969.324/0001-96, com vigência até
13/03/2019, conforme Memorando Nº 753/2018 - SPAD 0436191. 
 
2 - Consultada, a empresa demonstrou interesse na renovação do
contrato nas mesmas condições atuais, excluindo-se a previsão de
hora extra, no valor total global de R$ 80.600,04 (oitenta mil e
seiscentos reais e quatro centavos), conforme Informação Nº 7154-
SPAD, eventos 0464113,  0436199 e 0464107.
 
3 - Em atenção ao despacho GSAD 0495472, foram consultadas
diversas empresas do ramo e recebemos proposta da empresa LUIZ
MELO & CIA LTDA com valor mensal de R$ 8.030,00 (oito mil trinta
reais) e valor global anual de R$ 96.360,00 (noventa e seis mil
trezentos e sessenta reais). Registramos que a empresa encaminhou
proposta, no entanto, ponderou sobre algumas questões, como a
importância de se incluir no termo de referência uma estimativa de
cópia em colorido, devido a diferença de preço para uma impressão
em preto e branco e; ainda, em relação à encadernação, mencionou
ser importante uma previsão de quantas folhas por encadernação,
diante do tamanho diversificado das espirais, ao qual a empresa deva
suprir, e que impactaria no valor da contratação, conforme relata na
proposta, 0501121.
 
4- Diante da restrição do mercado e do tempo decorrido sem
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recebimento de outras propostas; entendemos, com base na cotação
recebida, ser vantajoso para a Administração a renovação do
contrato de prestação de serviços de reprografia com a empresa BSF
Locação de Máquinas e Serviços Eireli - EPP. A empresa encontra-se
em situação regular, conforme certidões, evento 0505069.
 
À consideração superior.
 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 20/02/2019, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 20/02/2019, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504882 e o código CRC 1625904D.

0008091-48.2018.6.02.8000 0504882v31
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 10.969.324/0001-96
Razão Social: BSF LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: BSF
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 23/02/2019
FGTS 01/03/2019
Trabalhista Validade: 13/08/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/03/2019
Receita Municipal Validade: 27/03/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2019Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 20/02/2019 18:07 de
CPF: 019.126.384-28      Nome: ANA PAULA GOMES SILVA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:
10969324

Título:
BSF LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI

Situação:
Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo F... https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuar...

1 de 1 20/02/2019 18:06
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/02/2019 às 18:04) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ nº 10.969.324/0001-96.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5C6D.C0F2.B097.0690 

Gerado em: 20/02/2019 as 18:04:50 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: BSF LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 10.969.324/0001-96

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos
sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual BSF LOCACAO DE
MAQUINAS E SERVICOS EIRELI, CNPJ 10.969.324/0001-96, figure como responsável ou
interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às  18h03min46 do dia  20/02/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao

/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: XLL1.45G6.R77E.CENM

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces

1 de 1 20/02/2019 18:03
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FILTROS APLICADOS:

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas... http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples...

1 de 1 20/02/2019 18:02
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 1364, 0504882,

encaminho os presentes autos para continuidade do feito.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 20/02/2019, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0505124 e o código CRC 171C8EC0.

0008091-48.2018.6.02.8000 0505124v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico do cumprimento, através do PA SEI 0000955-
63.2019.6.02.8000, do quanto determinado através do Despacho
GSAD 0495472, bem como o envio à SAD. Dessa forma, promovo a
conclusão do procedimento nesta unidade, ao tempo em que aguardo
seu retorno para atos própios de gestão.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 20/02/2019, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0505125 e o código CRC 5E088481.

0008091-48.2018.6.02.8000 0505125v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2019.
À ACAGE
 
Senhora Assessora,
 
Em atenção ao Parecer 20 (0485560), dessa

Unidade, os autos atestam várias ações, que redundaram no
Relatório de evento 0499656, do PA 0000955-
63.2019.6.02.8000, a estes vinculado.

Nesse sentido, submeto a questão à nova análise
dessa Unidade de orientação da gestão, no sentido de se
aferir a conformidade da proposição veiculada pela SEGEC,
no que concerne aos ajustes contratuais para contemplar
as atuais demandas administrativas de serviços reprográficos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2019, às 08:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0505160 e o código CRC B74C7A43.

0008091-48.2018.6.02.8000 0505160v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008091-48.2018.6.02.8000

INTERESSADO : SEÇÃO DE PROTOCOLO, ARQUIVO E
DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS

ASSUNTO :
Prorrogação. Contrato nº 12/2016. BSF
Locações de Máquinas e Serviços Eireli
EPP.

 

Parecer nº 346 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

 
Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de prorrogação ao Contrato nº 12/2016,

firmado com a empresa BSF Locação de Máquinas e Serviços
Eireli EPP, que tem por objeto a prestação de serviços
reprográficos, com fornecimento e instalação de
equipamentos, fornecimento de materiais e disponibilização
de máquina copiadora, para atender às necessidades
administrativas deste Regional.

Após nossa última análise, por meio do Parecer nº
20 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE (0485560), os autos
retornaram a esta Unidade para aferição da conformidade da
proposição veiculada pela SEGEC, no Relatório de
evento 0499656, constante do Procedimento Sei nº 0000955-
63.2019.6.02.8000.

Em análise do pertinente e aprofundado relatório,
e, ainda, da Informação 1364 (0504882) da Seção de Instrução
de Contratações, onde, após pesquisa de preço, entende
demonstrada a vantajosidade da presente
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prorrogação, entendemos como adequada a proposição da
Seção de Gestão de Contratos, de prorrogação acompanhada
de supressão de um posto de trabalho.

Seguindo nessa linha de raciocínio, faz-se
necessário que os autos sejam instruídos com Lista de
Verificação elaborada pela gestão contratual, que inclua
análise de alteração contratal em decorrência de
supressão/acréscimo, seguidos dos respectivos percentuais de
impacto em cima do valor do contrato atualizado.

Desta forma, remetemos os autos a Vossa Senhoria
para continuidade da análise.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Assessor-Chefe
Substituto, em 21/02/2019, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0505514 e o código CRC BDD00B75.

0008091-48.2018.6.02.8000 0505514v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.
Retornem os autos à SEGEC, para adequar a lista

de verificação relativa à alteração contratual, conforme
recomendado pela ACAGE (0505514), e posterior remessa do
feito à SLC, para minutar o termo de aditamento,
considerando os termos e as condições enumerados no
 0499656, constante do Procedimento Sei nº 0000955-
63.2019.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2019, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506592 e o código CRC 986C5BF4.

0008091-48.2018.6.02.8000 0506592v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

Portaria GPRES nº 226/2018
Art. 1º Tornar obrigatória a utilização das listas de
verificação nas diversas fases de contratação, que
deverão ser acostadas aos respectivos procedimentos,
observando os aspectos mínimos fixados nos modelos
extraídos da página eletrônica do Conselho Nacional de
Justiça, constantes nos Anexos I a VII desta Portaria,
bem como nos modelos elaborados por este Tribunal,
constantes nos Anexos VIII a XV, ou outros que venham
a ser exigidos em normas específicas, nos seguintes
casos:
(...)
XV - Alterações contratuais, envolvendo prorrogações,
acréscimos, supressões, reajustes ou repactuações
deverão ser verificados pelos fiscais e gestores de
contratos;

Assunto: Prorrogação contratual

Contrato nº: 12/2016

Contratada: BSF MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI EPP

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços reprográficos, em
preto e branco e coloridas, com fornecimento e instalação de equipamentos,
fornecimento de materiais e disponibilização de operadores de máquina copiadora.

 

ANEXO XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Empresa: BSF MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELLI EPP

Procedimento Administrativo: 0008091-
48.2018.6.02.8000

 

Contrato: 12/2016
(0436192)

 

Objeto: Serviços reprográficos, em preto e branco e coloridas, com
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fornecimento e instalação de equipamentos, fornecimento de materiais e
disponibilização de operadores de máquina copiadora. 

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

 Consta dos autos, a seguinte documentação geral
necessária a quaisquer alterações contratuais? SimNãoEvento/Obs.

1 Documentação referente ao procedimento licitatório realizado? x  0436209

2 Contrato original assinado pelas partes? x  0436192

3 Eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes? x  
0436193

0436194

4 Extrato da publicação na imprensa oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes? x  

0436217

0436218

5
O prazo de vigência do ajuste (contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente? (Orientação Normativa/AGU nº 03, de
01/04/2009)?

x   

 

6

Consulta ao SICAF para verificar se há registro de sanção à
empresa contratada, cujos efeitos a torne proibida de celebrar
contrato administrativo e alcancem a Administração contratante?

x  0508998

7 Previsão de recurso orçamentário para suportar a despesa,
conforme o caso. x   

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

 
Além da documentação geral, acima, consta dos autos a
documentação abaixo, necessária à formalização da
prorrogação contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1 Manifestação da contratada demonstrando interesse na
prorrogação do prazo vigência do contrato? x  0503900

 

2

Manifestação fundamentada da gestão acerca de: a) histórico de
execução do contrato; b) necessidade da prorrogação; e c) x  0499656
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2 eventual manutenção das condições vantajosas do ajuste?

 

3

Manifestação fundamentada da gestão acerca da manutenção,
pela contratada, ao longo da execução do ajuste, das condições
de habilitação que foram exigidas na licitação?

x  0499656

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal x  0508998

4.2Fazenda Pública Estadual x  0508998

4.3Fazenda Pública Municipal x  0508998

4.4INSS   0508998

4.5FGTS x  0508998

4.6Justiça do Trabalho x  0508998

5 Consta previsão contratual de exclusão dos custos não
renováveis? x  JÁ

EXCLUÍDOS

5.1Caso positivo, foram analisados e excluídos? x  
SIM

 

 Maceió-AL, 28 de março de 2019.

 

Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

 

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 28/02/2019, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508979 e o código CRC E0E68F9D.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 10.969.324/0001-96
Razão Social: BSF LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: BSF
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/08/2019
FGTS 20/03/2019
Trabalhista Validade: 24/08/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/03/2019
Receita Municipal Validade: 27/03/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2019Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 28/02/2019 10:39 de
CPF: 010.414.544-73      Nome: LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO

11

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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.
À
SLC
 
Em cumprimento ao quanto determinado através do

Despacho GSAD 0506592, em especial para minutar o termo
de aditamento, considerando os termos e as condições
enumerados no  0499656, constante do Procedimento Sei
nº 0000955-63.2019.6.02.8000, reguardando-se o direito,
já solicitado pela contratada (0503900) à repactuação
2018.

 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 28/02/2019, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509009 e o código CRC F28753AE.

0008091-48.2018.6.02.8000 0509009v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.
À SEGEC,
solicitando a o valor da redução do contrato, com o

respectivo impacto financeiro, bem como o novo valor do
contrato após a redução.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/02/2019, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509359 e o código CRC 40475D84.

0008091-48.2018.6.02.8000 0509359v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.
À
SLC
 
Em atendimento à solicitação Despacho SLC 0509359,

apresento planilha contendo contratação pretendida e percentual de
redução.

 
Contratação pretendida - (pendente repactuação da mão de obra)

Valor Mensal Unitário Quantidade Total
Postos R$ 2.040,19 1 R$ 2.040,19
Equipamentos 878,76 3 R$ 2.636,29
Total Mensal R$ 4.676,48

Total Anual R$ 56.117,76

Percentual de redução em relação ao valor incialmente contratado 32,1%

 

A contratação inicial, com valor mensal de R$ 7.000,00
(sete mil reais) nos remetia a um valor anual de R$ 84.000,00
(oitenta e quatro mil reais), sendo que a renovação pretendida
representa uma redução de cerca de 32,1% do valor inicialmente
contratado.

 
Atenciosamente,
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
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Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 28/02/2019, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509402 e o código CRC 99CCE880.

0008091-48.2018.6.02.8000 0509402v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2019.
À AJ-DG,
para análise da minuta de aditivo.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 01/03/2019, às 09:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509765 e o código CRC DB7D3101.

0008091-48.2018.6.02.8000 0509765v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2019.
 À SAD
 
Para, por intermédio da SLC,  juntar aos autos a

minuta a que se refere o despacho 0509765.
 
Respeitosamente.
 
 
Cláudia Ramalho
no exercício da AJ-DG

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 01/03/2019, às 10:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509935 e o código CRC 92340323.

0008091-48.2018.6.02.8000 0509935v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2019.
Reporto-me ao Despacho AJ-DG 0509935 para

devolver os presentes autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/03/2019, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510177 e o código CRC BD80E39B.

0008091-48.2018.6.02.8000 0510177v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Processo SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000 
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016 
 

Processo SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000 
Minuta 

 
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 12/2016, 
celebrado nos autos do processo 
administrativo nº 9.844/2015, entre a 
União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa BSF 
Locação de Maquinas e Serviços EIRELI - 
EPP. 

 
 Pelo presente instrumento, a União, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
Órgão do Poder Judiciário Federal, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 - Farol, CEP: 57.051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
06.015.041/0001-38, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a 
empresa BSF Locação de Maquinas e Serviços EIRELI – EPP, situada na 
Avenida Murilo Dantas, n° 300, sala 19, Farolândia, Aracaju - SE, CEP: 
49032-971, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.969.324/0001-96, tel (79) 3044-
4978/ 3042- 4202, e-mail: bsfltda@infotec.com.br, neste ato representada 
por Barbara Andreia Sobral Feitosa, portadora da carteira de identidade nº 
1.288.547 SSP/SE, inscrito(a) no CPF nº 972.761.545-72, resolvem, em face 
do que consta nos referidos autos, ajustar o presente Termo Aditivo, nos 
termos que se seguem: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto: 
 

a) a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 12/2016, que trata 
da prestação de serviços reprográficos, por 12 (doze) meses ; 

b) a supressão de um posto de Operador de Máquina Copiadora no 
Fórum Eleitoral de Maceió; 

c) a troca do equipamento alocado no Fórum Eleitoral de Maceió por um 
equipamento para impressão  colorida a ser alocado no Gabinete da 
Presidência; 

d) a redução, com especificação, da franquia mensal para 30.000 (trinta 
mil) cópias, sendo 20.000 (vinte mil) cópias preto e branco e 10.000 
(dez mil) cópias coloridas, sendo 5.000 (cinco mil) por mês para cada 
máquina, incluindo-se nestas a quantidade mensal de 200 (duzentas) 
impressões no tamanho A3 – colorido; 

e) a exclusão da previsão de serviço extraordinário. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 
 
O valor da supressão a que se refere a alínea “b” da Cláusula Primeira é de 
R$ 24.482,28 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte 
e oito centavos), que corresponde a um impacto negativo de 32,10% (trinta 
e dois inteiro e dez centésimos por cento) do valor original do contrato. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Processo SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000 
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016 
 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor mensal dos serviços a partir da prorrogação  
é de R$ 4.676,48 (quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e 
oito centavos). O valor total da prorrogação, considerando o período de 12 
(doze) meses, é de R$ 56.117,76 (cinquenta e seis mil, cento e dezessete 
reais e setenta e seis centavos), conforme tabela abaixo. 
 

Valor mensal Unitário Quant. Total 

Postos de trabalho 
R$ 
2.040,19 

1 R$ 2.040,19 

Equipamentos R$ 878,76 3 R$ 2.636,29 

Total mensal R$ 4.676,48 

Valor anual R$ 56.117,76 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo 
correrão à conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas no exercício de 2019, PTRES 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas); Elemento de Despesa 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO SUPORTE LEGAL 
 
  Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, no art. 65, 
inciso II, alínea “b” e  parágrafo  2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações,  combinado com as Cláusulas Treze e Dezoito do Contrato nº 
12/2016. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO 
DA AUTORIDADE COMPETENTE E À PROPOSTA DA CONTRATADA 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão SEI 
N° xxxx (evento xxxx), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-
Presidente, acostado aos autos do Processo SEI nº 0008091-
48.2018.6.02.8000, bem como à proposta da contratada, acostada aos 
autos, evento SEI N° 0503900. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário 
Oficial da União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 
8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS INCORPORAÇÕES 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Processo SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000 
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016 
 

 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, 
passando o presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos 
os efeitos legais. 
  
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos 
os seus termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e 
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2019. 
 
Pelo TRE/AL 
CONTRATANTE: 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo  
Presidente do TRE-AL 

 
Pela CONTRATADA: 
 

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

 

DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2019.
À ACAGE,
 
Seguem os autos, para finalizar a análise do tema,

conforme recomendação contida no final do Parecer ACAGE
nº 346 (0505514).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/03/2019, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511211 e o código CRC BA083791.

0008091-48.2018.6.02.8000 0511211v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008091-48.2018.6.02.8000

INTERESSADO : SEÇÃO DE PROTOCOLO, ARQUIVO E
DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS

ASSUNTO : Prorrogação. Contrato nº 12/2016.
 

Parecer nº 437 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de prorrogação ao Contrato nº 12/2016,

firmado com a empresa BSF Locação de Máquinas e Serviços
Eireli EPP, que tem por objeto a prestação de serviços
reprográficos, com fornecimento e instalação de
equipamentos, fornecimento de materiais e disponibilização
de máquina copiadora, para atender às necessidades
adminsitrativas deste Regional.

 
A análise desta Unidade foi iniciada por meio

do Parecer nº 20 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE - 0485560,
onde, dentre outros aspectos, foi verificada a ausência de
comprovação da vantajosidade da prorrogação e solicitado à
gestão contratual manifestação acerca da manutenção da
necessidade dos quantitativos contratados (postos,
equipamentos e franquia de 40.000 cópias por mês).

 
Após, a gestão contratual, em seu Relatório

constante do evento Sei nº 0499656, em conjunto com
a elaboração da Lista de Verificação (0508979) e Despachos
SEGEC (0509009 e 0509402), apresentou considerações que
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culminaram na minuta do Terceiro Termo Aditivo ( 0510179),
com as seguintes disposições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Este Termo Aditivo tem por objeto:
a) a prorrogação do prazo de vigência do
Contrato nº 12/2016, que trata da prestação
de serviços reprográficos, por 12 (doze)
meses;
b) a supressão de um posto de Operador de
Máquina Copiadora no Fórum Eleitoral de
Maceió;
c) a troca do equipamento alocado no Fórum
Eleitoral de Maceió por um equipamento para
impressão colorida a ser alocado no Gabinete
da Presidência;
d) a redução, com especificação, da franquia
mensal para 30.000 (trinta mil) cópias, sendo
20.000 (vinte mil) cópias preto e branco e
10.000 (dez mil) cópias coloridas, sendo 5.000
(cinco mil) por mês para cada máquina,
incluindo-se nestas a quantidade mensal de
200 (duzentas) impressões no tamanho A3 –
colorido;
e) a exclusão da previsão de serviço
extraordinário.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR
O valor da supressão a que se refere a alínea
“b” da Cláusula Primeira é de R$ 24.482,28
(vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e
dois reais e vinte e oito centavos), que
corresponde a um impacto negativo de 32,10%
(trinta e dois inteiro e dez centésimos por
cento) do valor original do contrato.

 
Analisando esses dados, observamos:

1 - a previsão de inclusão de estimativa
mensal da quantidade de 200 (duzentas) impressões
no tamanho A3 – colorido já tem previsão
contratual, conforme se observa do item 6.2 do
Termo de Referência que originou esta contratação,
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a seguir:
6.2 As máquinas serão distribuídas da seguinte forma
(características mínimas aceitáveis):
a) 01(um) equipamento multifuncional digital a laser
(cópias preto e branco) com as seguintes características:
Placa de impressão em rede; Scanner to e-
mail; Alimentador automático de originais, frente e verso e
com alimentação mínima de 100 folhas; Mínimo de 512MB
de memória RAM; Capacidade de alimentação de papel,
mínimo de 1.200 folhas; Finalizador/Grampeador para até
50 folhas; Capacidade máxima de saída de papel de 1.100
folhas ; Formato de papel até A3; Velocidade de
impressão e cópia, mínimo de 45 ppm; Velocidade
de digitalização, mínimo de 45 ipm, em 600 dpi e em P&B
/ A4; Painel de operações LCD e Touch Screen; Tempo
para 1ª cópia, máximo de 4 seg.; Digitalização (P&B e
COR) em rede; Duplex automático até o formato A3;
Capacidade de digitalização para e-mail, pasta na rede e
capacidade de gerar PDF pesquisável; incluindo serviços
de encadernação. Tal máquina deverá ser instalada
no edifício-sede do CONTRATANTE, descrito no subitem
4.2 deste Termo de Referência; 
b) 02(dois) equipamentos multifuncionais digitais a laser,
sendo 01 (cópias preto e branco) e 01 (cópias coloridas),
com as seguintes características: Placa de impressão em
rede; Scanner to e-mail; Alimentador automático de
originais, frente e verso e com alimentação mínima de 100
folhas; Mínimo de 512MB de memória RAM; Capacidade
de alimentação de papel, mínimo de 1.200
folhas; Finalizador/Grampeador para até 50 folhas;
Capacidade máxima de saída de papel de 1.100 folhas;
Formato de papel até A3; Velocidade de impressão
e cópia, mínimo de 25 ppm; Velocidade de digitalização,
mínimo de 25 ipm, em 600 dpi e em P&B / A4; Painel de
operações LCD e Touch Screen; Tempo para 1ª cópia,
máximo de 5,5 seg.; Digitalização (P&B e COR) em rede;
Duplex automático até o formato A3; incluindo
serviços de encadernação. Ressalte-se que uma dessas
máquinas será instalada no edifício-sede do
CONTRATANTE e a outra será instalada no Fórum
Eleitoral da Capital, ambos descritos no subitem 4.2 deste
Termo de Referência; (grifos nossos)

2 - a supressão proposta representa R$
25.425,07 (vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e
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cinco reais e sete centavos). Considerando o valor
do contrato atualizado, R$ 81.542,83 (oitenta e um
mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e
três centavos), este montante corresponde ao
percentual de 31,18% (trinta e um vírgula dezoito
por cento), conforme se observa das tabelas abaixo,
divergindo do percentual apurado pela gestão,
constante da citada minuta.

CONTRATO Nº 12/2016 (Segundo Termo Aditivo - 0436194) 
Valor Mensal Unitário Qtde Total
Postos R$ 2.040,19 2 R$ 4.080,38
Equipamentos R$ 878,76 3 R$ 2.636,29
Total Mensal R$ 6.716,67
Total Anual R$ 80.600,04
Valor estimativo (horas extras) R$ 942,79
Valor Global R$ 81.542,83

SUPRESSÃO PROPOSTA
Valor
Mensal Unitário Qtde Total

Postos R$
2.040,19 1 R$ 2.040,19

Total Mensal R$ 2.040,19
Total Anual R$ 24.482,28
Valor estimativo (horas
extras) R$ 942,79
Valor Global 31,18% R$ 25.425,07

3 - redução da franquia mensal, de
40.000 (quarenta mil) para 30.000 (trinta mil)
cópias, com estipulação de quantitativos máximos
para cópias coloridas e preto e branco (item "d"), 
quando, anteriormente, as cópias coloridas,
sabidamente mais caras, eram, por força contratual,
de livre impressão, representando, assim,
nitidamente, um quadro menos favorável para este
Regional, sem qualquer redução de custo na
contratação. Registra-se que a intenção inicial de
se mensurar a real necessidade de manutenção do
quantitativo de franquia mensal contratado era
possibilitar uma possível redução nos custos desta
contratação.

Outrossim, compulsando o "Caderno de
Logística - Prestação de Serviços de Reprografia",
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anexado ao Procedimento Sei nº 0000955-
63.2019.6.02.8000 pela gestão contratual,
observamos que o conceito de serviços de
reprografia abrange i mpres s ão , digitalização,
reprodução de cópias com fornecimento de
equipamentos e insumos, inclusive suporte,
manutenção e disponibilização de sistema de
gerenciamento para controle de cópias no âmbito
da Administração. Em análise, verificamos que as
informações constantes do Edital que originou a
presente contratação, Pregão Eletrônico nº
03/2016, não restringe o objeto contratado à
impressão de cópias, possibilitando, assim, s.m.j., o
serviço de digitalização de cópias.

Em pesquisa ao Sistema Sei, pudemos
constatar necessidade da Secretaria Judiciária na
contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de digitalização, conforme se observa
do documento de Oficialização da Demanda - DOD,
0506302, presente no Processo Sei nº 0001721-
19.2019.6.02.8000, que, de forma
superficial, mostra-se semelhante ao objeto desta
contratação. Observamos, ainda, que o serviço
proposto pela Secretaria Judiciária não está
previsto no orçamento deste Tribunal e,
consequentemente, também não está
incluído no Plano de Contratações de STIC
(0511778).
 
Desta forma, no intuito de utilizarmos toda a

franquia mensal do Contrato em tela, bem como satisfazermos
a carência da Secretaria Judiciária, recomendamos que a
gestão contratual analise a viabilidade de abranger a citada
demanda na presente contratação, o que representaria a
permanência da franquia mensal atualmente contratada,
conforme exposto no item "3", bem como pra que sejam
atentadas as ocorrências citadas nos apontamentos "1" e "2".

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
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De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Assessor-Chefe
Substituto, em 12/03/2019, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 12/03/2019, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512014 e o código CRC 28CDD7D4.

0008091-48.2018.6.02.8000 0512014v34
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.
À SEGEC
 
Senhora Chefe,
 
Tendo em vista o Parecer 437 (0512014), solicito

consultar a empresa em seu interesse em prorrogar a
contratação mantidas as condições atuais, inclusive no que
respeita à franquia independente do tipo de cópia, alertando-a
para a inclusão dos serviços de digitalização, conforme consta
do conceito de serviços reprográficos.

Nesses sentido, considerando a demanda da
Secretaria Judiciária, deve-se ponderar pela manutenção do
segundo posto, que seria remanejado para a sede com o fim
de atender os serviços de digitalização, sob a orientação
daquela unidade demandante.

Atentar para a proximidade da data de
encerramento do contato (22/03/2019).

Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/03/2019, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513028 e o código CRC BB40DA10.

0008091-48.2018.6.02.8000 0513028v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

E-MAIL

À Senhora

Barbara Andreia Sobral Feitosa

Diretora da Empresa BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI EPP

E-mail:

barbarafeitosa@infonet.com.br

bsfltda@infonet.com.br

 

Tel 79 3044-4978 / 79 9 9651-0205

 

Assunto: CONTRATO Nº 12/2016 – RENOVAÇÃO. 

 

 Prezada Senhora,

  

Venho, através do presente, consultar a empresa BSF acerca de seu interesse em
prorrogar, por mais 12 meses, o contrato 12/2016 observadas as seguintes
condições:

a) manutenção da franquia mensal, independente do tipo de cópias, podendo ser
cópias policromáticas ou monocromáticas;

b) remanejamento do atual posto de Operador de Máquina Copiadora do Forúm
Eleitoral de Maceió para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para prestação
de serviços de digitalização do seu acervo arquivístico;

c) disponibilização de equipamento para impressão colorida a ser alocado no Gabinete
da Presidência;

d) exclusão da previsão de serviço extraordinário.
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Atenciosamente,

 

Thaise Tenório Marinho

Assistente III da Seção de Gestão de Contratos

 

Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Gestão de Contratos

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 13/03/2019, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Assistente III,
em 13/03/2019, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513079 e o código CRC C2CB5A55.

0008091-48.2018.6.02.8000 0513079v9
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E-mail - 0513207

Data de Envio: 
  13/03/2019 14:43:37

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    bsfltda@infonet.com.br
    barbarafeitosa@infonet.com.br

Assunto: 
  CONTRATO 12/2016 - RENOVAÇÃO

Mensagem: 
  Em anexo

Anexos:
    E_mail_0513079.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1882 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

Ref. Contrato 12/2016. Prorrogação.
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0513028, informamos o que

segue:
Consultada (0513079), a BSF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E

SERVIÇOS EIRELI EPP manifestou interesse em prorrogar a contratação,
mantidas as condições atuais, inclusive no que respeita à franquia
independente do tipo de cópia (monocromático ou policromática), ciente,
ainda, da necessidade deste Tribunal no tocante aos serviços de digitalização -
(SEI 0513543).

O preço atualmente praticado tem por base a planilha de
composição de custos 0219917, apresentada nas tratativas que redundaram
no 1º Termo Aditivo ao Contrato 12/2016 (Processo 0007207-
87.2016.6.02.8000), analisada e ratificada pelo Parecer ACAGE 0222962, sendo
assim composta:

Valor Mensal Unitário
Posto de
Trabalho R$ 2.040,19

Equipamento R$ 878,76
Os preços foram mantidos no 2º Termo Aditivo e conforme se

nota, tratam-se dos mesmos valores unitários dos ora apresentados -
propostas SEI 0464107 e SEI 0503900

Por conveniente ao entendimento dos termos atuais da
contratação, apresento o histórico que segue das tratativas atinentes a
renovação em apreço:

Inicialmente, como se sabe, foi levantada a hipótese de redução
de 1 posto de trabalho, no caso, o localizado no Fórum Eleitoral de Maceió
(0494621). Todavia, em razão de demanda da Secretaria Judiciária por serviços
de digitalização do acervo arquivístico deste Tribunal (0506302) , serviços
esses abrangidos pela contratação em análise, levantou-se a hipótese
de manutenção do citado posto, com seu remanejamento para Sede e,
consequentemente, manutenção da franquial atualmente praticada -
SEI 0512014 .

No mais, a ACAGE refutou a sugestão de ajuste contratual para
especificação do número máximo de cópias coloridas (Parecer 437
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SEI 0512014)
Tem-se, ainda, demanda do Gabinete da Presidência de máquina

policromática de impressão.
Em suma, a renovação pretendida, em sua atual configuração,

apresenta as seguintes bases:

 Manutenção do posto de Operador de Máquina Copiadora do Fórum
Eleitoral de Maceió, com seu remanejamento para Sede do Tribunal
Regional Eleitoral;
Acréscimo de equipamento para impressão policromática, a ser alocado
no Gabinete da Presidência;
 Manutenção da  franquia mensal  de 40.000 cópias, independente do
tipo de cópia (monocromática ou policromática)

Consultada, a demandada concordou com as
alterações propostas (SEI 0513543).

Feitas essas considerações, apresentamos a seguinte planilha
com consolidação do custos da atual contratação pretendida:

Contratação pretendida - (pendente requerimento de repactuação
da mão de obra)

Valor
Mensal Unitário Quantidade Total

Postos R$
2.040,19 2 R$ 4.080,38

Equipamentos 878,76 4 R$ 3.515,04
Total Mensal R$ 7.595,42

Total Anual R$ 91.145,04

 
Não foi incluído valor estimado de horas extras por tratar-se de

ano não eleitoral - Despacho GSAD 0442638 Email SPAD 0463587
A locação do novo equipamento pretendido (máquina

policromática de impressão para o Gabinete da Presidência) importa em um
acréscimo quantitativo de R$ 10.545,12 (dez mil quinhentos e quarenta e cinco
reais e doze centavos) ao objeto contratual, o equivalente a 12,55% do valor
inicial do contrato, no caso R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) - art. 65, I,
b e § 1º da Lei nº 8.666/93.

Por fim, a planilha de custos ora apresentada (e atualmente
praticada) não guarda adequação à Convenção Coletiva 2018 da categoria,
mas há requerimento da empresa para que seja resguardado o seu direito à
repactuação (SEI 0503900)

É o que tinhamos a informar.
 
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Segec
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Thaise Tenório Marinho
Assistente III da Segec

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 15/03/2019, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Assistente III,
em 15/03/2019, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514882 e o código CRC 84C093EF.

0008091-48.2018.6.02.8000 0514882v21
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.
Com base na Informação 1882, da SEGEC

(0514882), solicito à COFIN, com a urgência que o caso
requer, uma vez que o contrato tem por termo final o
próximo dia 22, reforçar a reserva de crédito necessária a
custear a despesa estimada, considerando a nova
configuração.

Em paralelo, à SLC, para ajustar a minuta do termo
aditivo, também considerando os novos parâmetros.

Segue ainda o feito ao conhecimento da ACAGE,
tendo em vista os ajustes promovidos pela SEGEC e
anunciados na referida Informação 1882 (0514882).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/03/2019, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515178 e o código CRC E88EC259.

0008091-48.2018.6.02.8000 0515178v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0515178),

em caráter de urgência.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/03/2019, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515308 e o código CRC 22DC8E52.

0008091-48.2018.6.02.8000 0515308v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008091-48.2018.6.02.8000

INTERESSADO : SEÇÃO DE PROTOCOLO, ARQUIVO E
DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS

ASSUNTO :
Prorrogação. Contrato nº 12/2016. BSF
Locações de Máquinas e Serviços Eireli
EPP.

 

Parecer nº 491 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de prorrogação ao Contrato nº 12/2016,

firmado com a empresa BSF Locação de Máquinas e Serviços
Eireli EPP, que tem por objeto a prestação de serviços
reprográficos, com fornecimento e instalação de
equipamentos, fornecimento de materiais e disponibilização
de máquina copiadora, para atender às necessidades
administrativas deste Regional.

Os autos foram inicialmente analisados por esta
Unidade por meio do Parecer nº 20 / 2019 - TRE-
AL/PRE/ACAGE - 0485560 e Parecer nº 437 / 2019 - TRE-
AL/PRE/ACAGE - 0512014. Após os esclarecimentos
solicitados em nossa última análise, a gestão contratual
ponderou pela manutenção dos 02 (dois) postos de trabalho,
propondo o remanejamento do posto atualmente situado no
Fórum Eleitoral de Maceió para esta Sede, em razão
de demanda da Secretaria Judiciária por serviços de
digitalização do acervo arquivístico deste Tribunal (0506302),
serviços esses abrangidos pela contratação em análise.
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Por esta razão, propôs, ainda, a manutenção da
franquia atualmente praticada - SEI 0512014, permanecendo a
exclusão da estimativa de horas extras e o acréscimo de 01
(um) equipamento para impressão policromática, a ser
alocado no Gabinete da Presidência.

Neste novo cenário, o acréscimo e decréscimo
propostos representam, anualmente, os montantes de R$
10.545,12 (dez mil quinhentos e quarenta e cinco reais e doze
centavos) e R$ 942,79 (novecentos e quarenta e dois reais e
setenta e nove centavos), respectivamente. Estes valores,
tendo base o valor do contrato atualizado, R$ 81.542,83
(oitenta e um mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta
e três centavos), correspondem aos percentuais de 12,93%
(doze vírgula noventa e três porcento) e 1,16% (um vírgula
dezesseis por cento), respectivamente, portanto dentro
do limite disposto no artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 12/2016
Valor Mensal Unitário Qtde Total

Postos R$ 2.040,19 2 R$ 4.080,38
Equipamentos R$ 878,76 3 R$ 2.636,29

Total Mensal R$ 6.716,67
Total Anual R$ 80.600,04

Valor estimativo (horas extras) R$ 942,79
Valor Global R$ 81.542,83
ACRÉSCIMO PROPOSTO

Valor Mensal Unitário Qtde Total
Equipamentos R$ 878,76 1 R$ 878,76

Total Mensal R$ 878,76
Total Anual 12,93% R$ 10.545,12

SUPRESSÃO PROPOSTA
Valor estimativo (horas extras) -R$ 942,79

Valor Total -1,16% -R$ 942,79
O valor atual da contratação após formalização do

aditivo pretendido passará para R$ 91.145,04 (noventa e um
mil cento e quarenta e cinco reais e quatro centavos),
conforme tabela abaixo. Consultada, a empresa concordou
com as alterações propostas, 0513543, mantendo as
condições contralmente estabelecidas e resguardando
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seu direito à repactuação (0503900), para adequação dos
valores à Convenção Coletiva vigente.

CONTRATO Nº 12/2016
Valor Mensal Unitário Qtde Total

Postos R$ 2.040,19 2 R$ 4.080,38
Equipamentos R$ 878,76 4 R$ 3.515,04

Total Mensal R$ 7.595,42
Total Anual R$ 91.145,04

Verificando a minuta do 3º Termo Aditivo, 0515731,
observamos que não foram informados, no caput da cláusula
segunda, o montante e percentual da supressão proposta.
Quanto ao acréscimo, informamos que o percentual
consignado está equivocado, conforme
anteriorme demonstrado.

Por tudo exposto nesta e nas outras análises,
entendemos possível a formalização desta prorrogação e das
alterações propostas, recomendando o envio dos autos ao
Senhor Secretário de Administração para continuidade do
procedimento.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Assessor-Chefe
Substituto, em 18/03/2019, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 18/03/2019, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515634 e o código CRC E557EA1F.

0008091-48.2018.6.02.8000 0515634v33
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Processo SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000 
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016 
 

Processo SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000 
Minuta 

 
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 12/2016, 
celebrado nos autos do processo 
administrativo nº 9.844/2015, entre a 
União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa BSF 
Locação de Maquinas e Serviços EIRELI - 
EPP. 

 
 Pelo presente instrumento, a União, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
Órgão do Poder Judiciário Federal, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 - Farol, CEP: 57.051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
06.015.041/0001-38, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a 
empresa BSF Locação de Maquinas e Serviços EIRELI – EPP, situada na 
Avenida Murilo Dantas, n° 300, sala 19, Farolândia, Aracaju - SE, CEP: 
49032-971, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.969.324/0001-96, tel (79) 3044-
4978/ 3042- 4202, e-mail: bsfltda@infotec.com.br, neste ato representada 
por Barbara Andreia Sobral Feitosa, portadora da carteira de identidade nº 
1.288.547 SSP/SE, inscrito(a) no CPF nº 972.761.545-72, resolvem, em face 
do que consta nos referidos autos, ajustar o presente Termo Aditivo, nos 
termos que se seguem: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto: 
 

a) a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 12/2016, que trata 
da prestação de serviços reprográficos, por 12 (doze) meses ; 

b) o remanejamento de um posto de Operador de Máquina Copiadora do 
Fórum Eleitoral de Maceió para a sede do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas; 

c) o acréscimo dos serviços contratados, para incluir um equipamento 
para impressão  colorida a ser alocado no Gabinete da Presidência; 

d) a exclusão da previsão de serviço extraordinário. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 
 
O valor total do acréscimo a que se refere a alínea “c” da Cláusula Primeira 
é de R$ 10.545,12  (dez mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e doze 
centavos), que corresponde a um impacto de 12,55% (doze inteiros e 
cinquenta e cinco centésimos por cento) do valor original do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor mensal dos serviços a partir da prorrogação  
é de R$ 7.595,42 (sete mil, quinhentos  e noventa e cinco reais e quarenta e 
dois centavos). O valor total da prorrogação, considerando o período de 12 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Processo SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000 
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016 
 

(doze) meses, é de R$ 91.145,04 (noventa e um mil e cento e quarenta  e 
cinco reais e quatro centavos), conforme tabela abaixo. 
 

Valor mensal Unitário Quant. Total 

Postos de trabalho 
R$ 
2.040,19 

2 R$ 4.080,38 

Equipamentos R$ 878,76 4 R$ 3.515,04 

Total mensal R$ 7.595,42 

Valor anual R$ 91.145,04 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo 
correrão à conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas no exercício de 2019, PTRES 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas); Elemento de Despesa 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO SUPORTE LEGAL 
 
  Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, no art. 65, 
inciso I, alínea “b” e  parágrafo  1º, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações,  
combinado com as Cláusulas Treze e Dezoito do Contrato nº 12/2016. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO 
DA AUTORIDADE COMPETENTE E À PROPOSTA DA CONTRATADA 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão SEI 
N° xxxx (evento xxxx), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-
Presidente, acostado aos autos do Processo SEI nº 0008091-
48.2018.6.02.8000, bem como à proposta da contratada, acostada aos 
autos, evento SEI N° 0503900. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário 
Oficial da União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 
8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS INCORPORAÇÕES 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, 
passando o presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos 
os efeitos legais. 
  
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos 
os seus termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e 
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Processo SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000 
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016 
 

 
Maceió/AL, xx de xxxx de 2019. 

 
Pelo TRE/AL 
CONTRATANTE: 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo  
Presidente do TRE-AL 

 
Pela CONTRATADA: 
 

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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2019.
À AJ-DG,
para análise da minuta alterada do aditivo.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 18/03/2019, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515732 e o código CRC 754CFBF9.

0008091-48.2018.6.02.8000 0515732v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2019.
 
À ACAGE,
 
Seguem os autos, para finalizar a análise do tema,

se necessário, conforme recomendação contida no final do
Parecer ACAGE nº 437 (0512014).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 18/03/2019, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515747 e o código CRC D9B9CBDA.

0008091-48.2018.6.02.8000 0515747v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.
À ACAGE
(cópia à Direção-Geral).
 
Senhora Assessora,
 
Sem prejuízo das demais medidas em andamento,

observo que o Sr. Assessor Jurídico devoloveu o feito a essa
Unidade (0515747). Nesse sentido, peço-lhes toda atenção em
priorizar a tramitação deste feito de modo a evitarmos solução
de continuidade na prestação dos serviços de reprografia,
considerando ainda os inestimáveis incrementos com a
absorção do serviço de digitalização, além de unidade
adicional para a Presidência, sem olvidar da proximidade do
termo final de vigência do contrato - próximo dia 22,
sexta-feira.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/03/2019, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516171 e o código CRC 533D55E0.

0008091-48.2018.6.02.8000 0516171v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção ao Despacho de Vossa Senhoria,

Despacho GSAD - 0516171, informo que o último Parecer
desta Unidade, Parecer nº 491 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE -
 0515634, foi emitido em momento posterior e após ciência do
Despacho AJ-DG (0515747) e da Minuta do 3º Termo Aditivo
ao Contrato nº 12/2016 (0515731).

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Assessor-Chefe
Substituto, em 19/03/2019, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516197 e o código CRC A5E3F0B0.

0008091-48.2018.6.02.8000 0516197v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  19/03/19  14:59                                      USUARIO : ROGERIO_ROCHA  

  DATA EMISSAO    : 19Mar19                            NUMERO  : 2019PE000121   
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  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
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  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  RESERVA DE CRéDITO PARA POTENCIAL PRORROGAçãO DE CONTRATO DE LOCAçãO DE MáQUI-

  NAS REPROGRáFICAS E DIGITALIZAçãO. A PARTIR DE 23/03/2019.                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE n. 121/2019.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 19/03/2019, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516387 e o código CRC 6F463E95.
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Processo SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000 
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016 
 

Processo SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000 
Minuta 

 
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 12/2016, 
celebrado nos autos do processo 
administrativo nº 9.844/2015, entre a 
União, por intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e a empresa BSF 
Locação de Maquinas e Serviços EIRELI - 
EPP. 

 
 Pelo presente instrumento, a União, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
Órgão do Poder Judiciário Federal, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 - Farol, CEP: 57.051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
06.015.041/0001-38, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a 
empresa BSF Locação de Maquinas e Serviços EIRELI – EPP, situada na 
Avenida Murilo Dantas, n° 300, sala 19, Farolândia, Aracaju - SE, CEP: 
49032-971, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.969.324/0001-96, tel (79) 3044-
4978/ 3042- 4202, e-mail: bsfltda@infotec.com.br, neste ato representada 
por Barbara Andreia Sobral Feitosa, portadora da carteira de identidade nº 
1.288.547 SSP/SE, inscrito(a) no CPF nº 972.761.545-72, resolvem, em face 
do que consta nos referidos autos, ajustar o presente Termo Aditivo, nos 
termos que se seguem: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto: 
 

a) a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 12/2016, que trata 
da prestação de serviços reprográficos, por 12 (doze) meses ; 

b) o remanejamento de um posto de Operador de Máquina Copiadora do 
Fórum Eleitoral de Maceió para a sede do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas; 

c) o acréscimo dos serviços contratados, para incluir um equipamento 
para impressão  colorida a ser alocado no Gabinete da Presidência, 
que deverá ser instalado no prazo de até 15 (quinze) dias a partir da 
data da assinatura deste instrumento; 

d) a exclusão da previsão de serviço extraordinário. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 
 
O valor total do acréscimo a que se refere a alínea “c” da Cláusula Primeira 
é de R$ 10.545,12  (dez mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e doze 
centavos), que corresponde a um impacto de 12,55% (doze inteiros e 
cinquenta e cinco centésimos por cento) do valor original do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor mensal dos serviços a partir da prorrogação  
é de R$ 7.595,42 (sete mil, quinhentos  e noventa e cinco reais e quarenta e 
dois centavos). O valor total da prorrogação, considerando o período de 12 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Processo SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000 
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016 
 

(doze) meses, é de R$ 91.145,04 (noventa e um mil e cento e quarenta  e 
cinco reais e quatro centavos), conforme tabela abaixo. 
 

Valor mensal Unitário Quant. Total 

Postos de trabalho 
R$ 
2.040,19 

2 R$ 4.080,38 

Equipamentos R$ 878,76 4 R$ 3.515,04 

Total mensal R$ 7.595,42 

Valor anual R$ 91.145,04 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo 
correrão à conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas no exercício de 2019, PTRES 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas); Elemento de Despesa 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO SUPORTE LEGAL 
 
  Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, no art. 65, 
inciso I, alínea “b” e  parágrafo  1º, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações,  
combinado com as Cláusulas Treze e Dezoito do Contrato nº 12/2016. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO 
DA AUTORIDADE COMPETENTE E À PROPOSTA DA CONTRATADA 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão SEI 
N° xxxx (evento xxxx), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-
Presidente, acostado aos autos do Processo SEI nº 0008091-
48.2018.6.02.8000, bem como à proposta da contratada, acostada aos 
autos, evento SEI N° 0503900. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário 
Oficial da União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 
8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS INCORPORAÇÕES 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, 
passando o presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos 
os efeitos legais. 
  
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos 
os seus termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e 
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Processo SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000 
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016 
 

 
Maceió/AL, xx de xxxx de 2019. 

 
Pelo TRE/AL 
CONTRATANTE: 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo  
Presidente do TRE-AL 

 
Pela CONTRATADA: 
 

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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.
À AJ-DG,
para análise da minuta de aditivo alterada para

incluir prazo máximo de 15 dias para instalação do
equipamento acrescido pelo aditivo, em conformidade com
solicitação verbal da servidora Lidineide.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 19/03/2019, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516419 e o código CRC 1A04F23D.

0008091-48.2018.6.02.8000 0516419v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008091-48.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PROTOCOLO, ARQUIVO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS

ASSUNTO : PRORROGAÇÃO. CONTRATO Nº 12/2016. BSF LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI EPP.

 

Parecer nº 526 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 
Vêm os autos em epígrafe a esta Assessoria Jurídica

da Diretoria-Geral, ex vi parágrafo único do art. 38 da Lei nº
8.666/93,   para fins de análise da minuta (0516418) do
terceiro termo aditivo ao Contrato nº 12/2016, celebrado com
a empresa  BSF Locação de Maquinas e Serviços EIRELI –
EPP, cujo objeto é   a prestação de serviços reprográficos, em
preto e branco e colorido, com fornecimento e instalação de
equipamentos, fornecimento de materiais e disponibilização
de operadores de máquina copiadora.

O referido termo aditivo objetiva:
a) a prorrogação do prazo de vigência do Contrato

nº 12/2016 por 12 (doze) meses ;
b) o remanejamento de um posto de Operador de

Máquina Copiadora do Fórum Eleitoral de Maceió para a sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

c) o acréscimo dos serviços contratados, para
incluir um equipamento para impressão colorida a ser alocado
no Gabinete da Presidência, que deverá ser instalado no prazo
de até 15 (quinze) dias a partir da data da assinatura deste
instrumento;

d) a exclusão da previsão de serviço extraordinário.
 

2. DA CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO CONTÍNUO

 
Impende assinalar, inicialmente, que a

possibilidade de prorrogação do ajuste ora intentado
encontra-se albergada no comando contido no art. 57, II, da
Lei nº 8.666/93:

 
"Art. 57.  A duração dos contratos regidos por
esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto
quanto aos relativos:

 (...)

II - à prestação de serviços a serem executados
de forma contínua, que poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos
períodos com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a
administração, limitada a sessenta meses;"       
   

 
O fundamento da hipótese legal é a existência de

contratos de prestação de serviços cuja execução seja
contínua, não contemplando obrigações específicas e
definidas, mas renováveis periodicamente, passíveis, assim,
de observância de um prazo de duração, que a lei, no caso,
faculta a sua prorrogação, visando à obtenção de condições
mais favoráveis à Administração.

Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o
administrativista Marçal Justen Filho:

 
“A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da atividade desenvolvida 
pelos particulares, comoa execução contratual. A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade
 pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes, 
cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro. Estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, 
mas também compreendidas necessidades públicaspermanentes relacionadas com atividades que não são indispensáveis. 
O que é fundamental é a necessidade pública permanente e contínua a ser satisfeita através de um serviço.”
 
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos. São Paulo:Dialética, 2004,10ª edição, p. 492/493.)

 
Tal conclusão guarda consonância com o caso ora

em análise, porquanto patente que os serviços em foco são
executados de forma contínua, sendo que a necessidade da
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executados de forma contínua, sendo que a necessidade da
Administração não se exaure com a prestação num
determinado momento, já que necessita dos serviços
prestados a contento, permanentemente.

Desta forma, tem-se plenamente possível o
enquadramento dos serviços ora pretendidos como de
natureza contínua, passíveis de previsão de prorrogação
contratual, nos termos do citado art. 57, II, da Lei nº
8.666/93, desde que aferida a vantajosidade para a
Administração, o que já comprovado pela
SEIC/COMAP  (0504882).   Registra ainda a SEIC/COMAP
a regularidade fiscal da contratada.

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

Sabendo-se que o contrato, celebrado
em 22/03/2016, abrangeu 12 (doze) meses, houve os seguintes
aditamentos:

- primeiro termo aditivo  (0436193) prorrogou o
prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, além de incluir a
referência à aplicação do Código de Ética deste Regional;

- segundo termo aditivo (0436194),  prorrogou o
prazo de vigência por mais 12 (doze) meses.

Conclui-se, portanto,  que este terceiro  termo
aditivo encontra-se dentro do permissivo legal acima citado.

 
A minuta deste terceiro termo aditivo (0516418)

como visto, encontra amparo nas disposições contidas no
inciso II, do art. 57 da Lei n.º 8.666/93 e ainda na
cláusula treze do termo contratual (0436192), no que
concerne à prorrogação da vigência. 

Já a alteração relativa à inclusão de serviços de
máquina para impressão colorida, esteia-se no que dispõe
a cláusula dezoito do contrato e no artigo 65, inciso I, alínea
“b”,  combinado com seu parágrafo primeiro, da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993: 

  
“Art. 65. Os contratos regidos por esta lei
poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I- unilateralmente pela Administração:
 (...)
b) quando necessária a modificação do
valor contratual em decorrência de
acréscimo ou diminuição quantitativa de
seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;
(...)

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar,
nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem
nas obras, serviços ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) o valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edifício ou de
equipamento, até o limite de 50%
(cinqüenta por cento) para os seus
acréscimos.”

 
Registre-se que os valores e percentuais

decorrentes das alterações foram verificados  e aprovados
pela ACAGE (0515634). 

Quanto ao conteúdo da minuta de aditivo, vê-se que
guarda consonância com as regras dispostas no art. 55 da Lei
de Licitações, pois discrimina as partes contratantes
(preâmbulo), os objetos (cláusula primeira), os valores
decorrentes da prorrogação contratual e do aditamento
quantitativo (cláusula segunda), a dotação orçamentária que
garantirá os pagamentos (cláusula terceira), os fundamentos
jurídicos da prorrogação e do acrescimo (cláusula quarta), a
vinculação do termo aditivo ao ato de autorização da
Presidência e à proposta da contratada (cláusula quinta), a
publicidade (cláusula sexta) e, por fim, as incorporações do
termo aditivo ao contrato principal (cláusula sétima). 

  

4. LISTAS DE VERIFICAÇÃO

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o  ANEXO XV, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
 ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, foi
preenchida e lançada pelo gestor contratual no
evento  0508979.

Parecer 526 (0516471)         SEI 0008091-48.2018.6.02.8000 / pg. 255



Da consulta à citada lista, verifica-se a ausência de
regularidade fiscal e trabalhista da empresa.

 
5. CONCLUSÃO

 
Nessas condições, na forma prevista no parágrafo

único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica
aprova, em face de sua regularidade jurídica, a minuta do
presente termo aditivo (0516418) ao
 Contrato nº 12/2016, celebrado com a empresa BSF Locação
de Maquinas e Serviços EIRELI – EPP, cujo objeto é   a
prestação de serviços reprográficos, em preto e branco e
colorido, com fornecimento e instalação de equipamentos,
fornecimento de materiais e disponibilização de operadores de
máquina copiadora. 

O termo aditivo objetiva  a prorrogação do prazo de
vigência por 12 (doze) meses; o remanejamento de um posto
de operador de máquina copiadora do Fórum Eleitoral de
Maceió para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas; o acréscimo dos serviços contratados, para incluir
um equipamento para impressão colorida a ser alocado no
Gabinete da Presidência, que deverá ser instalado no prazo de
até 15 (quinze) dias a partir da data da assinatura deste
instrumento e  a exclusão da previsão de serviço
extraordinário.

À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.  

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 19/03/2019, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516471 e o código CRC AF26D1A2.

0008091-48.2018.6.02.8000 0516471v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 19 de março de 2019.
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de celebração do terceiro termo aditivo

(0516418) ao Contrato nº 12/2016 (0436192) e seus
complementos (0436193 e 0436194), firmado com a empresa
BSF Locação de Máquinas e Serviços EIRELI - EPP,
cujo objeto é a prestação de serviços reprográficos, em preto
e branco / colorido, com fornecimento e instalação de
equipamentos, materiais e disponibilização de operadores de
máquina copiadora.

 
O referido termo aditivo tem como escopo, a saber:

a) prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº
12/2016 por 12 (doze) meses; b) remanejamento de um posto
de Operador de Máquina Copiadora do Fórum Eleitoral de
Maceió para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;
c) acréscimo dos serviços contratados, para incluir um
equipamento para impressão colorida a ser alocado no
Gabinete da Presidência, que deverá ser instalado no prazo de
até 15 (quinze) dias a partir da data da assinatura deste
instrumento; e d) exclusão da previsão de serviço
extraordinário.

 
Tendo em vista o que consta no presente

procedimento, mormente os pronunciamentos da ACAGE
[Parecer nº 491/2019 (0515634)], entendendo ser possível a
formalização da prorrogação e das alterações propostas, bem
como da AJ-DG [Parecer nº 526/2019 (0516471)], aprovando a
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minuta do terceiro termo aditivo em face de sua regularidade
jurídica, faço os presentes autos eletrônicos conclusos a
Vossa Excelência, sugerindo, com a devida vênia, seja
autorizado o aditamento da contratação em tela, nas
condições propostas.
 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/03/2019, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516673 e o código CRC 1505D03F.

0008091-48.2018.6.02.8000 0516673v1
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PROCESSO : 0008091-48.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PROTOCOLO, ARQUIVO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS

ASSUNTO : Contrato nº 12/2016. Prestação de serviços reprográficos. Terceiro termo aditivo. Autorização. Celebração.

 

Decisão nº 877 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 

 

Reconhecendo a regularidade do presente feito com base nos
pareceres da ACAGE (0515634) da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
(0516471), AUTORIZO a celebração do terceiro termo aditivo ao Contrato nº
12/2016, celebrado com BSF Locação de Máquinas e Serviços EIRELI – EPP,
CNPJ nº 10.969.324/0001-72, cujo o objeto é a prestação de serviços
reprográficos, em preto e branco e colorido, com fornecimento e instalação de
equipamentos, fornecimento de materiais e disponibilização de máquina
copiadora, passando a viger o contrato com as seguintes alterações:

 
a) Prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses;
 
b) Remanejamento de um posto de Operador de Máquina

Copiadora do Fórum Eleitoral de Maceió para a sede deste Tribunal;
 
c) inclusão de um equipamento de impressão colorida dentre os

relacionados no contrato, a ser alocado, no Gabinete da Presidência, no prazo
de até 15 (quinze) dias após a subscrição do termo aditivo;

 
d) exclusão de previsão de serviço extraordinário.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 21/03/2019, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517364 e o código CRC 5E8B5CD2.

0008091-48.2018.6.02.8000 0517364v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2019.
À SLC, para lavratura do contrato, de acordo com a

Decisão 877, da Presidência (0517364).
Em paralelo, à COFIN, para emissão de nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/03/2019, às 09:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518236 e o código CRC 828E2254.

0008091-48.2018.6.02.8000 0518236v1
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: bsfltda@infonet.com.br
Data: 22/03/2019 10:55 AM
Assunto: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016 (para assinatura)
 
Prezada senhora,
 
Por condução deste instrumento, apresento os inclusos documentos digitalizados em "pdf",
tratando-se do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016, tendo como partes
interessadas o TRE/AL e a empresa BSF Locação de Maquinas e Serviços EIRELI – EPP.
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior
brevidade possível:
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 b) Assinar e rubricar em cada uma delas;
 c) Devolver todas as vias para o seguinte destinatário e endereço:
 
 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 SLC / COMAP
 Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
 CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
Por obséquio, solicito que as vias do documento NÃO sejam impressas em frente-verso.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos.
 
 

 
 
Anexados:

 
Arquivo: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 12-
2016 - Serviços Reprográficos -
PRORROGAÇÃO.pdf

Tamanho:
57k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

 
Atenciosamente,  
 
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Processo SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000

Terceiro  Termo  Aditivo  ao  Contrato  de
Prestação  de  Serviços  nº  12/2016,
celebrado  nos  autos  do  processo
administrativo  nº  9.844/2015,  entre  a
União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral  de  Alagoas,  e  a  empresa BSF
Locação de Maquinas e Serviços EIRELI -
EPP.

Pelo  presente  instrumento,  a  União,  Pessoa  Jurídica  de  Direito
Público Interno,  por intermédio do  Tribunal  Regional Eleitoral  de Alagoas,
Órgão do Poder Judiciário Federal, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº
377  -  Farol,  CEP:  57.051-090,  Maceió/AL,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  nº
06.015.041/0001-38,  neste  ato  representado  por  seu  Presidente,
Desembargador  Pedro  Augusto  Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,  casado,
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito
no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a
empresa  BSF  Locação  de  Maquinas  e  Serviços  EIRELI  –  EPP, situada  na
Avenida  Murilo  Dantas,  n°  300,  sala  19,  Farolândia,  Aracaju  -  SE,  CEP:
49032-971, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.969.324/0001-96, tel (79) 3044-
4978/ 3042- 4202,  e-mail:  bsfltda@info  n  e  t  .com.  br, neste ato representada
por Barbara Andreia Sobral Feitosa, portadora da carteira de identidade nº
1.288.547 SSP/SE, inscrito(a) no CPF nº 972.761.545-72, resolvem, em face
do que consta nos referidos autos, ajustar o presente Termo Aditivo, nos
termos que se seguem:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto:

a) a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 12/2016, que trata
da prestação de serviços reprográficos, por 12 (doze) meses ;

b) o remanejamento de um posto de Operador de Máquina Copiadora do
Fórum Eleitoral de Maceió para a sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas;

c) o acréscimo dos serviços contratados, para incluir um equipamento
para impressão colorida a ser alocado no Gabinete da Presidência,
que deverá ser instalado no prazo de até 15 (quinze) dias a partir da
data da assinatura deste instrumento;

d) a exclusão da previsão de serviço extraordinário.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR

O valor total do acréscimo a que se refere a alínea “c” da Cláusula Primeira
é de R$ 10.545,12  (dez mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e doze
centavos),  que  corresponde  a  um  impacto  de  12,55%  (doze  inteiros  e
cinquenta e cinco centésimos por cento) do valor original do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor mensal dos serviços a partir da prorrogação
é de R$ 7.595,42 (sete mil, quinhentos  e noventa e cinco reais e quarenta e
dois centavos). O valor total da prorrogação, considerando o período de 12

Processo SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016
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(doze) meses, é de R$ 91.145,04 (noventa e um mil e cento e quarenta  e
cinco reais e quatro centavos), conforme tabela abaixo.

Valor mensal Unitário Quant. Total

Postos de trabalho
R$
2.040,19

2 R$ 4.080,38

Equipamentos R$ 878,76 4 R$ 3.515,04

Total mensal R$ 7.595,42

Valor anual R$ 91.145,04

CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  da  execução  deste  Termo  Aditivo
correrão  à  conta  dos  recursos  consignados  no  orçamento  do  Tribunal
Regional  Eleitoral  de  Alagoas  no  exercício  de  2019,  PTRES  084621
(Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativas);  Elemento  de  Despesa
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

CLÁUSULA QUARTA: DO SUPORTE LEGAL

 Este termo aditivo tem amparo no art.  57, inciso II,  no art.  65,
inciso I, alínea “b” e  parágrafo  1º, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações,
combinado com as Cláusulas Treze e Dezoito do Contrato nº 12/2016.

CLÁUSULA  QUINTA:  DA  VINCULAÇÃO  DESTE  TERMO  AO  ATO  DE
AUTORIZAÇÃO  DA  AUTORIDADE  COMPETENTE  E  À  PROPOSTA  DA
CONTRATADA

Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão SEI
N°  877 (evento  0517364),  da  lavra  do  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador-Presidente,  acostado  aos  autos  do  Processo  SEI  nº
0008091-48.2018.6.02.8000, bem como à proposta da contratada, acostada
aos autos, evento SEI N° 0503900.

CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO

O  extrato  do  presente  termo  aditivo  será  publicado  no  Diário
Oficial da União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº
8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS INCORPORAÇÕES

Permanecem  inalteradas  as  demais  cláusulas  contratuais,
passando o presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos
os efeitos legais.

Processo SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos
os seus termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes.

Maceió/AL, 22 de março de 2019.

Pelo TRE/AL
CONTRATANTE:

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do TRE-AL

Pela CONTRATADA:

Barbara Andreia Sobral Feitosa

Processo SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016
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DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2019.
À SGO,
Para emissão de nota de empenho do Terceiro

Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016, conforme Despacho
GSAD (0518236).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 22/03/2019, às 11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518385 e o código CRC 9F8D3437.

0008091-48.2018.6.02.8000 0518385v1
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De: bsfltda@infonet.com.br
Para: denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 22/03/2019 11:19 AM
Assunto: Re: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016 (para assinatura)
 
RECEBIDO, OBRIGADA.

 ----- Mensagem de denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br> ---------
     Data: Fri, 22 Mar 2019 10:55:16 -0300

       De: denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br>
 Assunto: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016 (para assinatura)

     Para: bsfltda@infonet.com.br
  

 
> Prezada senhora,

 >
 >
 > Por condução deste instrumento, apresento os inclusos documentos

 > digitalizados em "pdf", tratando-se do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
 > nº 12/2016, tendo como partes interessadas o TRE/AL e a empresa BSF

 > Locação de Maquinas e Serviços EIRELI – EPP.
 > Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir

 > assinaladas, com a maior brevidade possível:
 >  a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;

 >  b) Assinar e rubricar em cada uma delas;
 >  c) Devolver todas as vias para o seguinte destinatário e endereço:

 >
 >
 >  Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

 >  SLC / COMAP
 >  Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol

 >  CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 >

 >
 > Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

 > Por obséquio, solicito que as vias do documento NÃO sejam impressas em
 > frente-verso.

 > Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para
 > quaisquer esclarecimentos.

 >
 >
 >
 >
 >
 >
 > Atenciosamente,

 >
 >
 > Denise Maria de Araújo

 > SLC - TRE/AL
 > slc@tre-al.jus.br

 > (82) 2122.7764/7765
  

 
----- Final da mensagem de denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br> -----
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DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0518236).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/03/2019, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518464 e o código CRC A32D3F68.

0008091-48.2018.6.02.8000 0518464v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  25/03/19  15:08                                      USUARIO : TONY SA        

  DATA EMISSAO    : 25Mar19                            NUMERO  : 2019PE000137   

  DATA LIMITE     :                                                             

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  ANULADO PARA EMISSãO DE EMPENHO RESPECTIVO à CONTRATAçãO FORMALIZADA. PROCESSO

   N.º 0008091-48.2018.6.02.8000. CONFORMIDADE COM O DESPACH GSAD 0518236. DECIS

  ãO PRESIDêNCIA TRE/AL 877/2019 (EVENTO 0517634).                              

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401083  1 084621  0100000000 339039        AOSA LOCMAQ               70.384,23

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA              UG : 070011   25Mar19   13:45

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/03/2019, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2019, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 28/03/2019, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518917 e o código CRC BED86B68.

0008091-48.2018.6.02.8000 0518917v3
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Nota de Empenho n.º 312/2019.

Observação:

Anulação do pré-empenho n.º 121/2019, por meio do PE n.º 137
(evento SEI 0518916)

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 26/03/2019, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518919 e o código CRC 7EDA2882.
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DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2019.
Senhor Coordenador,
 
Registro que na Decisão 877 (evento 0517364) o

CNPJ está com numeração final equivocada. Como o presente
SEI é de prorrogação contratual, verificar a necessidade de
correção da decisão.

 
Att.
 
Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 26/03/2019, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519372 e o código CRC 0A332C4C.

0008091-48.2018.6.02.8000 0519372v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2019.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2019NE000312

(0518917). Quanto ao despacho SGO (0519372), indago se há
essa necessidade de correção por estamos diante de um erro
material, sem nenhum contéudo decisório.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/03/2019, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519606 e o código CRC C909A964.

0008091-48.2018.6.02.8000 0519606v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2019.
À SLC, para juntada do termo de prorrogação

contratual, eventuais registros e posterior remessa do feito à
Unidade Gestora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/03/2019, às 22:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521121 e o código CRC 3C47056E.

0008091-48.2018.6.02.8000 0521121v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019040200117
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www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/50001-5-00030-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 02/04/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
15/04/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível em www.stj.jus.br..

JANAINA LIMA ARRUDA
Pregoeira

(SIASGnet - 01/04/2019) 50001-00001-2019NE000107

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019 - UASG 50001

Processo: 003276/2019. Objeto: Fornecimento e instalação de banner e vinil adesivo.. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 02/04/2019 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59.
Endereço: Safs Quadra 06 Lote 01-trecho 03-administracao 01 Andar, Asa Sul - BRASÍLIA/DF
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/50001-5-00043-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 02/04/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 15/04/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
Edital também disponível em www.stj.jus.br..

JANAINA LIMA ARRUDA
Pregoeira

(SIASGnet - 01/04/2019) 50001-00001-2019NE000107

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO STJ 1987/2019. Termo de Credenciamento STJ n. 22/2019. CREDENCIADA :
TATIANA MEDICINA E IMAGEM LTDA. CNPJ: 02.575.678/0001-28. OBJETO: Prestação de
Serviços de Assistência e Atendimento à Saúde aos beneficiários do Programa de
Assistência aos Servidores do STJ - PRÓ-SER. FUNDAMENTO: Artigo 230 da Lei n. 8.112/90,
Lei n. 8.666/93 e AD STJ n. 82/2007. ASSINATURA: 29/03/2019. VIGÊNCIA: 29/03/2019 a
28/03/2020. SIGNATÁRIOS: Walter Disney Noleto Costa - SAD/STJ, e Rafael Avelino da Costa
- Credenciada.

S EC R E T A R I A
EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Instrução Normativa STJ/GP n. 4 de 14 de
fevereiro de 2019, faz saber a quem possa interessar que, a partir do 30º (trigésimo) dia
subsequente à data de publicação deste Edital, a Secretaria de Documentação, por meio da
Coordenadoria de Gestão Documental, eliminará os documentos administrativos com
prazos de guarda expirados, de acordo com a Tabela de Temporalidade dos Documentos
da Administração Judiciária do Superior Tribunal de Justiça. Os interessados poderão
acessar a listagem dos documentos na Biblioteca Digital Jurídica - BDJur, por meio do link
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/129656, e requerer, no prazo citado, o
desentranhamento de documentos, desde que possuam a devida qualificação, dirigindo a
solicitação à Coordenadoria de Gestão Documental do Superior Tribunal de Justiça, por
meio do endereço eletrônico gestao.documental@stj.jus.br.

LÚCIO GUIMARÃES MARQUES
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE RESCISÃO

ESPÉCIE: RESCISÃO DO TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL N. 003/2011 - CJF; CEDENTE:
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL-CJF; CESSIONÁRIA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ASSTJ; CNPJ: 26.989.335/0001-78; OBJETO: Rescisão da
Cessão de espaço para instalação de um posto de serviços no Edifício Sede do CJF;
FUNDAMENTAÇÃO: Cláusula onze do Termo de Cessão de Uso de Imóvel n. 003/2011-C JF;
PROCESSO N. : 0002104-31.2019.4.90.8000; DATA DE ASSINATURA: 1º/4/2019; VIGÊNCIA: a
partir de 1º/7/2018; ASSINAM: pelo CJF: Juíza Federal SIMONE DOS SANTOS LEMOS
FERNANDES - Secretária-Geral e pela ASSTJ: VINÍCIOS JOSÉ MOTA COUTO - Presidente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: VI TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 024/2015 - CJF; CONTRATANTE: CONSELHO
DA JUSTIÇA FEDERAL - CJF; CONTRATADA: BRASFORT EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA;
CNPJ/MF: 03.497.401/0001-97; OBJETO: Repactuação do valor contratual, incidente sobre a
remuneração e os custos dos insumos e demais componentes da Planilha de Formação de
Preços e Custos, por força da Sentença Normativa, exarada nos autos do Dissídio Coletivo
DC 0000296-91.2018.5.10.0000; FUNDAMENTAÇÃO: Constituição Federal, art. 37, XXI,
Decreto n. 9.507/2018, Lei n. 8.666/1993, art. 65, inciso II, alínea "d", Sentença Normativa,
exarada nos autos do Dissídio Coletivo DC 0000296-91.2018.5.10.0000, art. 53 da IN
5/MPOG c/c a cláusula sexta do contrato; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico
n. 11/2015-CJF; PROCESSO N.: 0000107-77.2019.4.90.8000; DATA DE ASSINATURA:
1º/4/2019; VIGÊNCIA: 1º/8/2018 a 31/7/2019; VALOR DO ADITIVO: R$ 232.314,57;
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO - PTRES: 096903-JC; E.D.: 3390.37; SIGNATÁRIOS: Juíza Federal
SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES - Secretária-Geral/CJF e ROBÉRIO BANDEIRA DE
NEGREIROS - Sócio-Administrador/BRASFORT.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 23/2019

O Tribunal Superior do Trabalho comunica o resultado do PE-023/2019, cujo
objeto, contratação de seguro total para veículos oficiais do TST, foi adjudicado à empresa
GENTE SEGURADORA SA pelo valor total de R$ 32.400,00.

DIRLEY SERGIO DE MELO
Secretário de Administração

(SIDEC - 01/04/2019) 080001-00001-2019NE000172
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 502.509/2017-3. T&M Serviços e Comércio de Produtos Fisioterápicos
Ltda. CNPJ: 21.012.376/0001-96. 1º termo aditivo ao contrato CRM-012/2017 - prestação
de serviço ao programa de assistência à saúde. Alteração do endereço e representante
legal da Credenciada. Assinatura: 1/4/2019. Pelo TST: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-
Geral da Secretaria.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2019 - UASG 090027

Processo: 13955420194018000 . Objeto: Contratação de serviços de recrutamento, seleção,
contratação e administração de gestão dos contratos de estagiários. Total de Itens
Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente do ensino. declaração de Dispensa em 29/03/2019. MARIA CRISTINA
TURNES. Diretora da Secretaria de Administração. Ratificação em 29/03/2019. WANIA
MARITICA ARAUJO VIEIRA. Diretora-geral Substituta. Valor Global: R$ 4.256.376,00. CNPJ
CONTRATADA : 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E.

(SIDEC - 01/04/2019) 090027-00001-2019NE800003

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 8/2019

Processo nº TRF2-EOF-2019/00017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo - elétrico,
utilizando critérios de sustentabilidade, através do Sistema de Registro de Preços. O Senhor
Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa SUPREMAV E DA
COMERCIAL LTDA., itens 1, 2, 3, 4 e 5.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 01/04/2019)
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: M.K.L. Manutenção, Reparos de Aparelhos Eletrônicos,
Assistência Técnica e Prestação de Serviços Ltda. - ME.; Objeto do 2º Termo Aditivo:
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 1 (um) mês; Fundamento
Legal: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02.061.0569.4257.6013; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.17; Data da assinatura:
28/03/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2016/00303; Contrato n.º 026/2017.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato n° 13/2016. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 06.984.836/0001-54.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência dos itens 09, 10, 11, 12, 13 e 15 do Contrato n°
13/2016 por mais 24 (vinte e quatro) meses. Fundamento Legal: PAV n° 03209/2015-
TRF5ªR; art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993. Vigência: de 29/01/2019 até 28/01/2021.
Valor: R$279.044,00 (duzentos e setenta e quatro mil e quarenta e quatro reais). Recursos
Orçamentários: PT 085339; ED 339040; Assinatura: 19/01/2019. Assinam: Fábio Rodrigo de
Paiva Henriques, Diretor Geral-TRF5ªR. e Ivanildo Buarque Calado Jr, Representante da
Contratada.

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 02/2017 que entre si fazem o TRF5ªR.
e a OSCIP Moradia e Cidadania. CNPJ: 01.285.730/0019-78. Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do Termo de Parceria. Fundamento Legal: PAV n° 195-62.2017.4.05.7000; art. 57,
II da Lei n° 8.666/1993. Vigência: 28/03/2019 até 25/06/2019. Assinatura: 28/03/2019.
Assinam: Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, Presidente-TRF 5ªR., e Selda
Maria Cabral da Silva, representante da OSCIP Moradia e Cidadania.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4° Termo Aditivo ao Termo de Cessão de Uso n° 02/2015, que entre si celebram
a União, através do TRF5ªRegião e o Banco do Brasil S/A. CNPJ n°00.000.000/0001-91.
Fundamento Legal: PAV n° 2958/2014-TRF5ªR; Lei n° 8.666/1993. Objeto: Prorrogar o prazo
de vigência do Termo de Cessão de Uso n° 02/2015 por mais 12 meses e reajustar o valor
da Taxa Mensal de Ocupação do Espaço Físico. Vigência: de 31/03/2019 até 30/03/2020.
Reajuste: o valor da Taxa Mensal de Ocupação do Espaço Físico passará a ser de R$
3.467,21(três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos). Assinatura:
29/03/2019. Assinam :Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt, Presidente-
TRF5ªR e Bruno Vieira da Cunha, representante do Banco do Brasil S/A.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 - UASG 70002

Nº Processo: 0000097-59.2019. Objeto: A presente licitação tem por objeto a formação de
registro de preços com vistas à futura aquisição do material permanente especificado no
termo de referência (Anexo I do edital).. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 02/04/2019 das
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Avenida Antonio da Rocha Viana, N.
1389, Bosque - Rio Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-
00010-2019. Entrega das Propostas: a partir de 02/04/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/04/2019 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Técnica Judiciária

(SIASGnet - 01/04/2019) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 06/2019; Processo SEI nº 0001707-69.2018.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/93 e Lei nº 10.520/02. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa ATIVA
SERVIÇOS GERAIS EIRELLI, CNPJ nº 40.911.117/0001-41; Objeto: contratação de prestação
de serviços continuados de apoio administrativo (serviços de motorista - categorias "B" e
"D" e motociclista), para atender às unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas. Vigência: 12
meses, a contar da data da assinatura(28/03/19). Valor total do contrato: R$
518.016,53.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 07/2019; Processo SEI nº 0001707-69.2018.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/93 e Lei nº 10.520/02. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa ATIVA
SERVIÇOS GERAIS EIRELLI, CNPJ nº 40.911.117/0001-41; Objeto: contratação de prestação
de serviços continuados de apoio administrativo (serviços de operador de empilhadeira,
copeiro, garçom, ascensorista e recepcionista), para atender às unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas . Vigência: 12 meses, a contar da data da assinatura(28/03/19). Valor
total do contrato: R$ 287.767,84.
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EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 08/2019; Processo SEI nº 0001707-69.2018.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/93 e Lei nº 10.520/02. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa ATIVA
SERVIÇOS GERAIS EIRELLI, CNPJ nº 40.911.117/0001-41; Objeto: contratação de prestação
de serviços continuados de apoio administrativo (serviços de carregador, auxiliar de
almoxarifado e conferente), para atender às unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas.
Vigência: 12 meses, a contar da data da assinatura(28/03/19). Valor total do contrato: R$
310.737,73.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 09/2019; Processo SEI nº 0001707-69.2018.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/93 e Lei nº 10.520/02. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa ATIVA
SERVIÇOS GERAIS EIRELLI, CNPJ nº 40.911.117/0001-41; Objeto: contratação de prestação
de serviços continuados de apoio administrativo (serviços de carpinteiro, pedreiro,
eletricista de alta e baixa tensão e mecânico de refrigeração), para atender às unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas. Vigência: 12 meses, a contar da data da assinatura(28/03/19).
Valor total do contrato: R$ 402.556,60.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2014; Processo SEI nº 0001529-
91.2016.6.02.8000; Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, nos
art. 38 e 41 da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 e no Parágrafo Primeiro, da Cláusula
Quinta do contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e o Sr. Sr. PAULO OLIVEIRA DA SILVA,
CPF nº 494.083.804-87; Objeto: prorrogação da vigência do Contrato nº 51/2014 pelo
período de 06 meses. Valor mensal: R$ 1.820,00; Valor total: R$ 10.920,00. Assinatura:
13/03/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016; Proc. SEI nº 0008091-48.2018.6.02.8000;
Fund. Legal: artigos 57, II e 65, I, "b" e § 1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, com as
Cláusulas Treze e Dezoito do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa BSF
Locação de Maquinas e Serviços EIRELI - EPP, CNPJ nº 10.969.324/0001-96, Objeto: a)
Prorrogação da vigência do Contrato por 12 meses; b) remanejamento de um posto de
Operador de Máquina Copiadora do Fórum Eleitoral de Maceió para a sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas; c) acréscimo dos serviços contratados, para incluir um
equipamento para impressão colorida a ser alocado no Gabinete da Presidência, que
deverá ser instalado no prazo de até 15 (quinze) dias a partir da data da assinatura deste
instrumento e; d) exclusão da previsão de serviço extraordinário. Valores: a) acréscimo
contido na alínea "c" da Cláusula Primeira: R$ 10.545,12; b) mensal: R$ 7.595,42 e; c) total:
R$ 91.145,04. Assinatura: 22/03/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2017; Processo SEI nº 0010894-
04.2018.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores
combinado com a Cláusula Onze do contrato; Partes: União, através do TRE/AL,  e a
empresa Gibbor Publicidade e Publicações de Editais EPP, CNPJ nº 18.876.112/0001-76;
Objeto: prorrogação da vigência do Contrato nº 06/2017 pelo período de 12 meses. Valor
total: R$ 3.258,72. Assinatura: 11/03/2019.

AVISO DE ANULAÇÃO

Proc. nº 0008201-47.2018.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, anulou em 28/03/2019 o Contrato n° 32/2018, cujo objeto é a prestação dos
serviços de seguro total para o veículo tipo ônibus, customizado, firmado com a empresa
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 61.198.164/0001-60, com fulcro nos artigos
3º, 41 e 49, da Lei 8.666/93.

Maceió, 1º de abril de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos, substituta

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0002331-84.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo (lâmpadas)
necessário para atender as demandas das Unidades Administrativas e Cartorárias do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital.. Total de Itens Licitados: 3. Edital:
02/04/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00013-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 02/04/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 16/04/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 01/04/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2018, para execução indireta de prestação
de serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa E. R. C. da Silva ME (F OX
SERVIÇOS). Objeto: Altera as Cláusulas Primeira, Terceira e Sexta do instrumento
principal, para fins de inclusão de 01 posto de trabalho de SECRETARIADO, a partir de
01/04/2019. O acréscimo mensal será de R$ 4.864,20 (quatro mil e oitocentos e
sessenta e quatro reais e vinte centavos). O valor global estimado do Contrato passa
a ser de R$ 2.277.471,82 (dois milhões e duzentos e setenta e sete mil e quatrocentos
e setenta e um reais e oitenta e dois centavos). DATA DE ASSINATURA: em 29/03/2019.
Signatários: Des. Gilberto Pinheiro, Presidente em exercício do TRE/AP e Ediane
Rodrigues Coelho da Silva, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: PAD 3264/2019 - TRE/AM. Termo de Acordo de Cooperação Técnica N.
05/2019, celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a
PREFEITURA DE SILVES/AM. Objeto: comunhão de esforços para suporte à coleta de
dados biométricos do eleitorado de Silves/AM. Fundamentação Legal: art. 7º, parágrafo
único e art. 9º, inciso III da Lei n. 7.444/1985 e no art. 12 da Resolução TSE n.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 12/2019

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
19/03/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados e auxiliares à Administração, que compreendem a
condução de veículos oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia,
com alocação de postos de trabalho

CLAUDIO LIMA JUIZ
Pregoeiro

(SIDEC - 01/04/2019) 070013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

23.440/2015. Prazo de Vigência: a partir da data da assinatura até o dia 31/05/2019.
Data da Assinatura: 21/03/2019. Assinam: Pelo TRE/AM, Exmo. Desembargador JOÃO
DE JESUS ABDALA SIMÕES, e pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES, o Sr. Prefeito
ARISTILDES QUEIROZ DE OLIVEIRA NETO.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: Contratação de Curso Externo de Formação de Pregoeiro,
com carga horária de 21 horas, a ser realizado em Brasília / DF, no período de 8 a
10/abril/2019. Contratada: PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL LTDA - ME, CNPJ: 09375180/0001-60. Valor: R$ 2.384,50. Fundamento: art.
25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º 3275/2019. Ratificado por:
Iberê Comin Nunes, Diretor-Geral do TRE-CE em exercício. Data: 27/03/2019.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: IInexigibilidade. Objeto: Contratação de prestação de serviços técnicos
profissionais especializados de capacitação através da inscrição de servidor no evento
Oficina "Passo a Passo para Mestre de Cerimônias", com data programada para os dias 10
e 11 de abril e carga horária de 16h, que se realizará em Brasília-DF. Contratada: LKA
GESTÃO DE EVENTOS, CURSOS E NEGÓCIOS LTDA, CNPJ: 18500164/0001-43. Valor: R$
2.200,00. Fundamento: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º
2986/2019. Ratificado por: Iberê Comin Nunes, Diretor-Geral do TRE-CE em exercício. Data:
27/03/2019.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: Contratação de curso/palestra para os servidores do TRE-
CE sobre Gestão do Patrimônio Imobiliário na Administração Pública, com Ênfase em
Regularização de Bens Recebidos em Doação, objetivando capacitar as áreas técnicas sobre
os novos cenários sobre o tema, propiciando o conhecimento adequado à instrução dos
processos sobre a matéria no TRE-CE, com data programada para os dias 25 a 26 de março
de 2019 e carga horária de 16h, que se realizará em Brasília-DF. Contratada: ONE CURSOS
- TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, CNPJ: 06.012.731/0001-33.
Valor: R$ 4.580,00. Fundamento: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo
PAD n.º 3434/2019. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data:
21/03/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 18/2019, firmado em 30/03/2019, com a empresa Brasfort Administração e
Serviços LTDA. (CNPJ: 36.770.857/0001-38); Objeto: A prestação de serviços continuados de
motorista executivo; Fundamento Legal: Pregão, Lei nº 10.520/02; Processo: 0006753-
89.2018.6.07.8100; Vigência: 24 (vinte e quatro) meses; Valor Anual: R$ 493.606,68;
Signatários: Des.ª Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, Presidente do TRE-DF, e Sr.
Robério Bandeira de Negreiros.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva, com reposição de peças em aparelhos de ar-condicionado do tipo
split e ACJ em Cartórios Eleitorais e instalação de aparelhos. Contratante: Tribunal Regional
Eleitoral do Espírito Santo. Contratado: DUFRIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA EPP. CNPJ:
36.411.585/0001-80. Resumo do Objeto: Prorrogação da vigência contratual. Novo prazo
de vigência: 01/08/2019 a 31/07/2020. Fundamentação Legal: art. 57, II da Lei nº 8.666/93.
Data da Assinatura: 25/03/2019. Processo: 30.009/2018.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Contratada: LIVRE INOVAÇÕES
EIRELI. CNPJ nº 23.082.909/0001-31 . Objeto: Fornecimento e instalação de aparelhos de
ar-condicionado tipo SPLIT. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico. Programa de
Trabalho: 02.122.0570.20GP.0032. Natureza da Despesa: 449052. Notas de Empenho:
2019NE800001 e 2019NE800002 de 08/03/2019. Valor total estimado do contrato: R$
36.298,96. Prazo de Vigência: 130 dias partir da data da assinatura. Data da Assinatura:
22/03/2019. Processo: 24.028/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de análise da
qualidade do ar interior dos ambientes climatizados do Ed. Sede do TER/ES. Contratante:
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Contratado: AMBIENTALIS ANÁLISES DE
AMBIENTES LTDA EPP. CNPJ: 06.164.913/0001-20. Resumo do Objeto: Prorrogação da
vigência contratual. Novo prazo de vigência: 01/08/2019 a 31/07/2020. Fundamentação
Legal: art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura: 15/03/2019. Processo:
30.008/2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de locação de imóvel não residencial que
abriga o Cartório da 25ª ZE - Linhares. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo. Contratado: Sr. Ricardo Lopes, CPF: 577.199.697-15. Resumo do Objeto: Prorrogação
da vigência contratual, com novo prazo de vigência: 15/03/2019 a 14/03/2024 e registro
dos novos valores contratuais, sendo: novo valor mensal R$ 7.000,00 e novo valor total R$
1.046.641,31. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura: 08/03/2019.
Processo: 17.702/2018.
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DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2019.
À SCON,
Para registro contábil do Terceiro Termo Aditivo ao

Contrato nº 12/2016.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 02/04/2019, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0523085 e o código CRC 769E36A1.
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  02/04/19  16:51     NS                               USUARIO : MARCELO VIANA  
  DATA EMISSAO      : 22Mar19   VALORIZACAO : 22Mar19  NUMERO  : 2019NS001100 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 10969324/0001-96 - BSF LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS
EIRE
  TITULO DE CREDITO : 2019RC000021            DATA VENCIMENTO  : 02Abr19        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO 3o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 12/2016, CUJO OBJETO É: A)
PRORR
  OGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, B) REMANEJAMENTO DE UM
POSTO DE O
  PERADOR DE MÁQUINA COPIADORA, C) O ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS
CONTRATADOS, PARA IN
  CLUIR UM EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO COLORIDA E D) A EXCLUSÃO DA
PREVISÃO DE SE
  RVIÇO EXTRAORDINÁRIO. PROC. SEI No. 0008091-48.2018.6.02.8000.                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404          10969324000196        812310201                            
                                                                       91.145,04
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 84321610478 -  MARCELO VIANA     UG : 070172   02Abr19   16:51  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA  

----------------------------------------XX--------------------------------------

  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
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CONTABIL)_____
  02/04/19  16:54                                      USUARIO : MARCELO VIANA  
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO             
 
  CONTA CORRENTE  : N 10969324000196                                            
  BSF LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI                                     
                               SALDO ANTERIOR A 01MAR                 5.868,35C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    22Mar 070011 00001 NS001100 541404           91.145,04C           97.013,39C
    29Mar 070011 00001 NS001080 591700            4.925,56D           92.087,83C
                                                                                
                                               
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RETORNA 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 02/04/2019, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0523270 e o código CRC 0A244A3D.

0008091-48.2018.6.02.8000 0523270v2
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  05/04/19  08:22     NS                               USUARIO : MARCELO VIANA  
  DATA EMISSAO      : 01Abr19   VALORIZACAO : 01Abr19  NUMERO  : 2019NS001175 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 10969324/0001-96 - BSF LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS
EIRE
  TITULO DE CREDITO : 2019RC000029            DATA VENCIMENTO  : 05Abr19        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DA BAIXA DO SALDO DE HORAS EXTRAS RELATIVO AO 2o. TERMO
ADITIVO AO CON
  TRATO No. 12/2016, TENDO EM VISTA SUA INEXECUÇÃO NO PERÍODO DE VIGÊNCIA.
PROC.
  SEI No. 0008091-48.2018.6.02.8000.                                          
 
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591701          10969324000196        812310201                            
                                                                          942,79
                                                                     
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 84321610478 -  MARCELO VIANA     UG : 070172   05Abr19   08:21  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    

---------------------------------XX------------------------------------------
                                                                                
  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  05/04/19  08:24                                      USUARIO : MARCELO VIANA  
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO             
 
  CONTA CORRENTE  : N 10969324000196                                            
  BSF LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI                                     
                               SALDO ANTERIOR A 01ABR                92.087,83C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
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    01Abr 070011 00001 NS001066 591700            4.925,56D                     
    01Abr 070011 00001 NS001078 596700           -4.925,56D                     
    01Abr 070011 00001 NS001175 591701              942,79D           91.145,04C
                                                                                
                                      
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RETORNA        
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 05/04/2019, às 08:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525035 e o código CRC 3DB4C5A0.

0008091-48.2018.6.02.8000 0525035v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019NS001100   - Registro do Termo Aditivo 3º ao Contrato nº 12-
2016 (sem assinaturas) (0518373).

2019NS001175  - Baixa do saldo relativo a horas-extras do 2º
Termo Aditivo ao Contrato nº 12-2016 (0436194).

Observação:

Ao Gestor,
 
Após registro contratual, para continuidade da gestão.
Informo, também, a baixa do saldo relativo a horas-extras do 2º

Termo Aditivo ao Contrato nº 12-2016, no valor de R$ 942,79.
Acrescentamos, ainda, que há uma pendência que merece um

estudo mais depurado, para encontrar-se uma solução viável. Diz respeito
à glosa trabalhista incidente sobre a contratação.  

Na prorrogação contratual havida (0523068), parecem ter sido
mantidas as demais condições, então existentes.  Nestas condições, o salário
da categoria envolvida que serve de base ao cálculo da glosa trabalhista é de
R$ 895,00 _veja-se planilha de formação de preços apresentada originalmente
pela contratada (0219917), o que redunda em uma glosa mensal de R$ 522,32. 

Entretanto, a remuneração atual paga pela contratada aos
funcionários que laboram nos postos de trabalho deste Tribunal corresponde
a R$ 1.094,88 _ veja folha de pagamento dos funcionários da contratada
(0521752)_, o que redunda em uma glosa trabalhista prevista de R$ 638,97,
gerando um diferença mensal retida a menor da contratada de R$ 116,65.

A continuar da forma como se encontra, o valor da glosa retida
mês a mês não cobrirá os encargos trabalhistas, a ensejar ajustes por parte
dessa contratação.

Sugiro, pois, que seja levada tal situação a Assessoria Jurídica,
vez que este tribunal responde subsidiariamente por encargos trabalhistas
devido pela contratada a seus colaboradores.

Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 05/04/2019, às 10:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525037 e o código CRC 138D48F6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2435 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

À
SAD, com cópia à SLC
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho-lhe para ciência Documento de Conformidade

SCON 0525037, ao tempo em que informo que já tramita nesta unidade
procedimento com vistas à REPACTUAÇÃO 2018, pendente apenas de envio,
por parte da contratada, das planilhas de custo e formação de preços.

 
Peço-lhe a devida vênia para, em relação a situação das glosas

contratuais apontadas pela SCON, sugerir que mantenha-se o cumprimento do
quanto estabelecido na Cláusula Quinta, do Contrato 12/2016 (as provisões
trabalhistas...serão deduzidas do pagamento do valor mensal devido à
enpresa)  uma vez que apenas após a repactuação os valores serão
atualizados.

 
Assim nos orienta o Caderno Logística Conta Vinculada, do 

Ministério do Planejamento,
 

Insta ressaltar que as provisões (depósitos)
realizadas pela Administração para o pagamento dos
encargos trabalhistas, dos empregados das
empresas contratadas para prestar serviços de
forma contínua, por meio de dedicação exclusiva de
mão de obra, serão destacadas do valor mensal
do contrato e depositadas pela Administração em
Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para
movimentação (em instituição bancária oficial e/ou
privada), aberta em nome do prestador de
serviço.https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/caderno_logistica_conta_vinculada-
FINAL---01-03-2018.pdf
 

Dessa forma, apenas a repactuação dos valores pode equacionar
a situação, inclusive com a apuração pela SCON de eventuais diferenças
quanto aos valores relativos a glosa mensal.

 
No entanto, vale ressaltar que antes mesmo da assinatura do 3º

Termo Aditivo ao Contrato, quando se descutia a provável redução do contrato
- PA SEI! 0000955-63.2019.6.02.8000, a empresa requereu que se
resguardasse seu direito à repactuação, 0503900, sendo necessário que seja
respaldada a garantia no instrumento contratual.

 
Assim remetemos o procedimento a essa Secretaria e a SLC para

análise.
 
Respeitosamente,
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Segec
 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 06/04/2019, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525399 e o código CRC 74116666.

0008091-48.2018.6.02.8000 0525399v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2019.
À SAD,
solicitando o encaminhamento dos autos quando

disponíveis os dados para elaboração de minuta para
repactuação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 08/04/2019, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526017 e o código CRC F5EE7060.

0008091-48.2018.6.02.8000 0526017v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2019.
Ao Senhor Coordenador Orçamentário e

Financeiro, remeto os presentes autos para que sejam
submetidos à percuciente análise da SCON, tendo em vista os
apontamentos veiculados na Informação 2435, da SEGEC
(0525399), em face do Documento de Conformidade
SCON 0525037.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/04/2019, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527587 e o código CRC 2422EE67.

0008091-48.2018.6.02.8000 0527587v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2019.
À SCON,
Em atendimento ao despacho GSAD (0527587),

encaminho os autos eletrônicos para ciência da Informação
2435 (0525399)  e manifestação, caso necessário.

Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/04/2019, às 09:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527864 e o código CRC 7B39084C.

0008091-48.2018.6.02.8000 0527864v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2019.

 

Senhor Coordenador,

 

 

Considerando o que consignado pela gestão contratual no que pertinente à tramitação
de procedimento que poderá redundar em reajuste pleiteado pela contratada a
influenciar, também, no valor da glosa a ser retida mês a mês, inclusive como reflexos
retroativos, registramos nossa concordância com o procedimento adotado pela
gestão, casos os valores a serem glosados sejam suficientes à cobertura dos encargos
trabalhistas devidos em relação à contratação, aptos a afastar a responsabilidade
subsidiária deste órgão.

 

 Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 11/04/2019, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 11/04/2019, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528098 e o código CRC D25D535B.
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DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2019.
À GSAD (c/c p SEGEC)
Envio os autos eletrônicos para ciência do

despacho  SCON (0528098).
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/04/2019, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528506 e o código CRC 3612B857.
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DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2019.
Reporto-me aos apontamentos da SCON, veiculados

no Despacho 0528098, para devolver os presnetes autos à
SEGEC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/04/2019, às 20:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528576 e o código CRC A68BE3B5.
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