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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

1. JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal estabelece que compete ao TCU

julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo
Poder Público Federal. Nesse sentido, o relatório de gestão é uma
peça que os órgãos públicos federais devem enviar ao Tribunal de
Contas da União (TCU) para prestar contas de suas atividades.

Desde o ano de 2018, a Decisão Normativa do TCU nº
170/2018 trouxe ajustes na estrutura básica do relatório de gestão
que compõe as contas. A nova estrutura toma como base o modelo do
relato integrado, desenvolvido pelo International Integrated
Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado, ou
IIRC na sigla em inglês), que, com a nova perspectiva, passou a
direcionar à população em geral o conteúdo do trabalho, levando,
assim, às Instituições Públicas o dever Constitucional da prestação
de contas, de modo mais fácil, claro e focado nos resultados.

A Decisão Normativa TCU 187/2020, que dispõe acerca
das prestações de contas anuais da Administração Pública Federal
referentes aos exercícios de 2020 e seguintes, na linha adotada para
a apresentação das contas dos dois últimos anos,  toma como base,
para a estrutura do Relatório de Gestão, o modelo do relato integrado
(art. 8º).

De acordo com as orientações do TCU, o relatório
integrado deve ser um documento conciso e abrangente, portanto
deve concentrar-se apenas nas informações que afetam, de maneira
significativa, a capacidade de uma organização gerar valor. Deve se
apresentar atrativo, com linguagem amigável, destinado à sociedade
e que permita ao cidadão compreender rapidamente os resultados
alcançados pela UPC - Unidade Prestadora de Contas. Para tanto,
mister a adoção de um projeto gráfico que se sirva de ferramentas
diversas, a exemplo de infográficos, que ajude a apresentar dados e
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explicar questões complexas. 
Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral de

Alagoas não dispõe, em seus quadros, de pessoal habilitado ao uso
dos recursos gráficos e visuais de tal monta, tem-se por necessária a
contratação de empresa especializada para editoração e diagramação
do Relatório de Gestão relativo ao exercício 2020, a ser apresentado,
via sistema e-Contas, ao Tribunal de Contas da União.

 
2. OBJETO
2.1 O presente Termo de Referência tem por objeto

a contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação
do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a
ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao
disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020.  

2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2020
· Escopo: serviços de diagramação, editoração, revisão de

texto, tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e
arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de cores) das
publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL
relativo ao exercício 2020. Os serviços deverão ser executados com
base nas orientções do Tribunal de Contas da União disponíveis no
link "https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-
gestao/relato-integrado.htm", observado o conteúdo do Anexo II à
Decisão Normartiva TCU nº 187, de 9 de setembro de 2020, que
integra este Termo, sendo que, para a combinação de cores da capa,
a contratada deverá apresentar proposta que será submetida ao TRE-
AL para efeito de aprovação.

2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda pelo modelo
adotado pelo Ministério da Fazenda para o Relatório de Gestão de
2017, disponível no Portal TCU, em Controle e fiscalização,
Prestação de contas anuais ou pelo
link https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/.

2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em formatos
de aplicativos do LibreOffice ou do processador de texto Word do
Microsoft Office®. As tabelas serão fornecidos em formato de
aplicativos LibreOffice ou de planilha Excel do Microsoft Office®. Os
gráficos e as imagens deverão ser modelados pela contratada
observando os referenciais acima indicados.

2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os arquivos
originais (editáveis) em formato adequado para processamento CTP e
impressão gráfica (inclusive capa e verniz da capa), e em formato de
extensão.pdf para publicação na rede mundial de computadores.
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2.6 O relatório de gestão de 2020 deverá ser enviado pelo
Sistema e-Contas em arquivo único, com tamanho máximo de 50Mb.
Para a confecção do Relatório 2020, adota-se como parâmetro inicial
o número de páginas e demais objetos (tabelas, quadros, gráficos e
figuras) do Relatório 2020, cujo conteúdo poderá ser acessado no
link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa.

 
3. PRAZOS DE ENTREGA
3.1 O prazo em dias corridos para a entrega dos

produtos, finais e intermediários, objeto dos serviços contratados,
são indicados abaixo. Os prazos previstos para entrega dos originais
pelo TRE-AL são referenciais, podendo ser antecipados.

3.2 Serviços de editoração/diagramação:
a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo

TRE-AL: até o dia 05/03/2021
b) Prazo de entrega pela contratada da versão para

avaliação: até o dia 15/03/2021 
c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia

19/03/2021 (o processo de avaliação é realizado de forma
concomitante com a fase de elaboração da versão inicial)

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados
no item 2: até 25/03/2021.

3.4 Os produtos deverão ser entregues no endereço
eletrônico da Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) - da Diretoria-
Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br.

3.5 Admite-se a entrega de documentos intermediários
(em caráter para comentários e/ou para aprovação) por meio de
correio eletrônico; toda comunicação por correio eletrônico deverá
ser confirmada entre as partes emitente e recebedora.

 
4. PAGAMENTO
4.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária

de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio
da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão
constituída por Portaria da Presidência do Tribunal, que será
responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e
versão final do documento.

4.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.

4.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de
pagamento.
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4.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária.

4.5 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá
anexar à nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo
determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que
não incidam retenções indesejáveis.

4.6 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá
ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do
primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde
que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o

pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim

apurado:
I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
5. ESTIMATIVA DE PREÇO  
(O preço estimado será apurado pela SEIC/COMAP

devendo observar o prazo máximo até o dia 15/01/2021, para
viabilzar a licitação ou contratação direta até o dia 02/02/2021)

5.1 Os preços serão estimados considerando os
serviços descritos no item 2 e as referências observadas no Relatório
de Gestão de 2019, disponível em: http://www.tre-
al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa, com as seguintes
características:

a) Impresso colorido
b) Orientação: paisagem
c) Número de páginas: 98
d) Tamanho papel: A4 (210 X 297mm)
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e) Conteúdo: textos, 30 tabelas, 15 quadros,
35 gráficos, 30 figuras e 8 fotos.

Os quantitativos de listados nas letras "c" e "e" são
apenas indicativos, podendo variar na faixa de 10% para mais ou
para menos. 

5.2 O preço deverá incluir o serviço e encargos
incidentes e deverá ser apresentado no seguinte formato:

PRODUTO VALOR

Serviço de editoração/diagramação
do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas relativo ao exercício 2020

 

 
6. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS

SERVIÇOS
6.1 A supervisão e o acompanhamento dos serviços de

diagramação serão realizados pelo TRE-AL, por intermédio
da Comissão a que se refere o item 4.1

6.2 O trabalho poderá ser rejeitado, caso não
corresponda ao especificado neste documento.

6.3 Finalizado o trabalho, a CONTRATADA se
responsabiliza a não utilizar o material fornecido pelo TRE-AL salvo
autorização expresa nesse sentido.

 
7. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA
7.1 Por se tratar de contratação por escopo, o prazo de

execução e de vigência esgotam-se com o pagamento da despesa,
após recebimento definitivo do produto.

 
8. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
8.1 A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas

necessárias para que seus diretores, empregados, prepostos ou
prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente,
envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, que
precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo
sobre a mesma, adotando todas as precauções e medidas para que as
obrigações oriundas desta cláusula sejam efetivamente observadas.

8.2 Até a publicação dos produtos objetos do Contrato
pela CONTRATANTE, o compromisso de confidencialidade é
permanente. Até a publicação pela CONTRATANTE, toda informação
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referente aos produtos objetos do Contrato só será divulgada com
expressa autorização da CONTRATANTE.

8.3 A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à
CONTRATANTE todo o material que contenha informações
confidenciais não publicadas. O não cumprimento da obrigação de
confidencialidade estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA
ao pagamento das perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, sem
prejuízo das demais sanções legais cabíveis decorrentes de sua
violação.

 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS    
9.1  Pela inexecução total ou parcial o licitante

contratado ficará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei
nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente
do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

 9.2 As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública,
poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem
efetuados.

9.3 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá
aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

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

b) Multa de mora de 1% 
por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, limitada a
incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo
sobre este a multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

c) 7,50% sobre o valor do contrato em caso de
inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na
alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado;

d) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução
total.

9.4 As multas de mora e convencional por inexecução
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parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total da
contratação.

 
10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
10.1 Considerando a natureza da contratação, a

proponente deverá observar, no que couber, as práticas de
sustentabilidade previstas no  art; 4º do Decreto nº 7.746/2012,
especialmente quanto à maior efeiciência na utilização de recursos
naturais como água e energia (inciso III), podendo comprovar a
prática com a apreentação de declaração atestando que usa
equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da energia elétrica
ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto.

 
 
 

ANEXO ÚNICO AO TERMO DE REFERÊNCIA

(ANEXO II À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 187, DE 9 DE
SETEMBRO DE 2020)

 

ELEMENTOS DE CONTEÚDO SUGERIDOS E
INFORMAÇÕES QUE PODEM CONSTAR NO RELATÓRIO DE
GESTÃO

 
1. Elementos pré-textuais
Informações que auxiliem o leitor, de acordo com a

necessidade, a localizar as informações contidas no relatório, a
exemplo de sumário.

 
2. Mensagem do dirigente máximo
Apresentação, em forma de tabelas e gráficos, dos

principais resultados alcançados, incluindo aqueles que indiquem o
grau de alcance das metas fixadas nos planos da organização,
considerando os objetivos estratégicos e de curto prazo, bem como
as prioridades da gestão [UPC em números], que estão mais bem
detalhados no corpo do relatório.

A mensagem do dirigente deve conter o reconhecimento
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de sua responsabilidade por assegurar a integridade (fidedignidade,
precisão e completude) do relatório de gestão.

 
3. Visão geral organizacional e ambiente externo
Fundamentalmente, deve responder às perguntas:
1) “O que é a organização, o que faz e quais são as

circunstâncias em que atua?”;
2) “Qual o modelo de negócios da organização?”; e
3) “Como a organização determina os temas a serem

incluídos no relatório de gestão e como estes temas são quantificados
ou avaliados?”

Apresentação das informações que identificam a UPC
(missão e visão), a estrutura organizacional e de governança, o
ambiente externo em que atua e o modelo de negócios, abordando:

a) identificação da UPC e declaração da sua missão e
visão;

b) indicação das principais normas direcionadoras de sua
atuação, com links de acesso respectivos;

c) organograma da estrutura organizacional, incluindo as
estruturas de governança (conselhos ou comitês de governança,
entre outros);

d) modelo de negócio, abrangendo insumos, atividades,
produtos, impactos, valor gerado e seus destinatários e diagrama de
cadeia de valor, visando proporcionar compreensão abrangente da
visão geral organizacional.

e) se for o caso, a relação de políticas e programas de
governo/ações orçamentárias, bem como de programas do Plano
Plurianual, de outros planos nacionais, setoriais e transversais de
governo nos quais atua, com seus respectivos objetivos e metas.

f) informações sobre contratos de gestão firmados e de
que forma são integrados no valor gerado pela unidade;

g) relação com o ambiente externo e com os destinatários
dos bens e serviços produzidos pela organização;

h) capital social e participação em outras sociedades, se
aplicável.

 
4. Riscos, oportunidades e perspectivas
Fundamentalmente, deve responder às perguntas:
1) “Quais são os riscos e oportunidades específicos que
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afetam a capacidade de a organização gerar valor em curto, médio e
longo prazo e como a organização lida com esses riscos?”; e

2) “Quais os desafios e as incertezas que a organização
provavelmente enfrentará ao buscar executar seu plano estratégico e
as potenciais implicações para seu modelo de negócio e desempenho
futuro?”

Avaliação dos riscos que possam comprometer o
atingimento dos objetivos estratégicos e dos controles
implementados para mitigação desses riscos, abordando
necessariamente:

a) quais são os principais riscos específicos identificados
que podem afetar a capacidade de a UPC alcançar seus objetivos e
como a UPC lida com essas questões;

b) quais são as principais oportunidades identificadas que
podem aumentar a capacidade de a UPC atingir seus objetivos e as
respectivas ações para aproveitá-las;

c) as fontes específicas de riscos e oportunidades, que
podem ser internas, externas ou, normalmente, uma combinação das
duas;

d) avaliação, pela UPC, da probabilidade de que o risco
ou a oportunidade ocorram e a magnitude de seu efeito, caso isso
aconteça, levando em consideração, inclusive, as circunstâncias
específicas que levariam à ocorrência do risco ou da oportunidade.

 
5. Governança, estratégia e desempenho
Fundamentalmente, deve responder as perguntas:
1) “Para onde a organização deseja ir e como ela

pretende chegar lá?”; e
2) “Como a estrutura de governança da organização

apoia sua capacidade de gerar valor em curto, médio e longo prazo?”
e 3) “Quais os principais resultados alcançados pela organização?”

Apresentação das informações sobre:
a) descrição de como a estrutura de governança apoia o

cumprimento dos objetivos estratégicos, abordando o relacionamento
com a sociedade e as partes interessadas da organização, bem como
a consideração de suas necessidades e expectativas na definição da
estratégia, a gestão de riscos e a supervisão da gestão;

b) objetivos estratégicos, responsáveis, indicadores de
desempenho, com as metas pactuadas para o período e seu
desdobramento anual, bem como sua vinculação ao Plano Plurianual,
aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de
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governança superior, indicando os resultados já alcançados,
comparando-os com as metas e os objetivos pactuados;

c) planos de curto prazo da organização com a indicação
dos objetivos anuais, das medidas, iniciativas, projetos e programas
necessários ao seu alcance, dos prazos, dos responsáveis, das metas
para o período a que se refere o relatório de gestão, e os resultados
alcançados comparando-os com as metas e os objetivos pactuados;

d) apresentação resumida dos resultados das principais
áreas de atuação e/ou de operação/atividades da UPC e dos
principais programas, projetos e iniciativas, abrangendo ainda,
conforme o caso, a contribuição de autarquias e fundações
vinculadas e de empresas controladas, contratos de gestão e SPEs,
conforme a materialidade da contribuição dos segmentos na
composição do valor gerado pela UPC;

e) medidas adotadas em relação aos indicadores de
governança e gestão levantados, a exemplo dos que foram tratados
pelo TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e 2.699/2018-Plenário
(ambos da Relatoria do Ministro Bruno Dantas);

f) principais ações de supervisão, controle e de correição
adotadas pela UPC para a garantia da legalidade, legitimidade,
economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.

 
6. Informações orçamentárias, financeiras e

contábeis
Fundamentalmente, deve responder à pergunta:
“Quais as principais informações orçamentárias,

financeiras e contábeis, inclusive de custos, dão suporte às
informações de desempenho da organização no período?”

As informações desta seção visam dar suporte ou
detalhar informações mais agregadas do relatório de gestão,
sobretudo as referenciadas nos elementos de conteúdo anteriores.

Estas informações podem ser proporcionadas mediante
links, nesta ou nas seções anteriores ao longo do relatório de gestão,
para as demonstrações contábeis ou referências para suas notas
explicativas, bem como para documentos, tabelas, páginas ou painéis
de informação já produzidos pela UPC, quando aplicável, ou ser
apresentadas nesta seção, envolvendo, por exemplo:

Evidenciação da situação e do desempenho financeiro,
orçamentário e patrimonial da gestão no exercício por meio de
demonstrações resumidas de valores relevantes extraídos das
demonstrações financeiras e das notas explicativas, incluindo, por
exemplo:
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a) resumo da situação financeira da UPC (saldos das
principais contas e/ou grupos de contas, resultados, receitas e
despesas) e da evolução no exercício de referência e em comparação
com o último exercício;

b) as contas relativas aos fundos de financiamento devem
apresentar informações sobre o patrimônio global e os resultados das
operações de crédito realizadas à conta desses recursos em face dos
objetivos estabelecidos;

c) principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas,
saldos e ocorrências relativos à atuação e à situação financeira da
UPC no exercício;

d) conclusões de auditorias independentes e/ou dos
órgãos de controle público e as medidas adotadas em relação a
conclusões ou eventuais apontamentos;

e) indicações de locais ou endereços eletrônicos em que
balanços, demonstrações e notas explicativas estão publicadas e/ou
podem ser acessadas em sua íntegra;

f) esclarecimentos acerca da forma como foram tratadas
as demonstrações contábeis em caso de a UPC possuir em sua
composição mais de uma entidade contábil, considerando que:

- as UPC que compreenderem apenas um órgão no Siafi
devem considerar os valores contábeis consolidados nesse órgão;

- as UPC que compreenderem mais de um órgão no Siafi
devem apresentar informações referentes aos principais dados
desses órgãos de forma individualizada e, ainda, devem apresentar
informações com base na integração dos principais saldos para efeito
de associação com o resultado geral da UPC;

- as UPC que não atuam no Siafi devem adotar
procedimento semelhante, considerando que, caso haja em sua
composição unidades com estrutura contábil independente, devem
apresentar informações contábeis resumidas referentes aos
principais saldos das contas dessas unidades de forma
individualizada, e, ainda, devem apresentar informações com base na
integração dos principais saldos para efeito de associação com o
resultado geral da UPC;

g) quanto às unidades dos conselhos de profissão e dos
serviços sociais autônomos, com vistas a evidenciar a situação e o
desempenho financeiro, orçamentário e patrimonia l da gestão no
exercício, deverá haver a apresentação da declaração do
contador/opinião dos auditores externos, dos demonstrativos
contábeis e das notas explicativas.
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7. Anexos, apêndices e links
Se aplicáveis, documentos e informações de elaboração

da UPC ou de terceiros úteis à compreensão do relatório, que podem
ser fornecidos mediante links, nesta ou nas seções anteriores ao
longo do relatório de gestão, para documentos, tabelas, páginas ou
painéis de informação já produzidos pela UPC.

 
 
Unidade responsável pela elaboração do TR: Secretaria
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ANEXO II À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 187, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020 

ELEMENTOS DE CONTEÚDO SUGERIDOS E INFORMAÇÕES QUE PODEM CONSTAR NO 
RELATÓRIO DE GESTÃO 

Elementos pré-textuais  

Informações que auxiliem o leitor, de acordo com a necessidade, a localizar as informações contidas no 

relatório, a exemplo de sumário. 

Mensagem do dirigente máximo 

Apresentação, em forma de tabelas e gráficos, dos principais resultados alcançados, incluindo aqueles 

que indiquem o grau de alcance das metas fixadas nos planos da organização, considerando os 
objetivos estratégicos e de curto prazo, bem como as prioridades da gestão [UPC em números], que 
estão mais bem detalhados no corpo do relatório. 

A mensagem do dirigente deve conter o reconhecimento de sua responsabilidade por assegurar a 
integridade (fidedignidade, precisão e completude) do relatório de gestão. 

Visão geral organizacional e ambiente externo  

Fundamentalmente, deve responder às perguntas: 1) “O que é a organização, o que faz e quais são as 

circunstâncias em que atua?”; 2) “Qual o modelo de negócios da organização?”; e 3) “Como a 
organização determina os temas a serem incluídos no relatório de gestão e como estes temas são 

quantificados ou avaliados?”  

Apresentação das informações que identificam a UPC (missão e visão), a estrutura organizacional e de 
governança, o ambiente externo em que atua e o modelo de negócios, abordando: 

a) identificação da UPC e declaração da sua missão e visão; 

b) indicação das principais normas direcionadoras de sua atuação, com links de acesso respectivos; 

c) organograma da estrutura organizacional, incluindo as estruturas de governança (conselhos ou 

comitês de governança, entre outros); 

d) modelo de negócio, abrangendo insumos, atividades, produtos, impactos, valor gerado e seus 

destinatários e diagrama de cadeia de valor, visando proporcionar compreensão abrangente da visão 
geral organizacional. 

e) se for o caso, a relação de políticas e programas de governo/ações orçamentárias, bem como de 

programas do Plano Plurianual, de outros planos nacionais, setoriais e transversais de governo nos 
quais atua, com seus respectivos objetivos e metas.  

f) informações sobre contratos de gestão firmados e de que forma são integrados no valor gerado pela 
unidade; 

g) relação com o ambiente externo e com os destinatários dos bens e serviços produzidos pela 

organização; 

h) capital social e participação em outras sociedades, se aplicável. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65712643.
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Riscos, oportunidades e perspectivas  

Fundamentalmente, deve responder às perguntas: 1) “Quais são os riscos e oportunidades específicos 
que afetam a capacidade de a organização gerar valor em curto, médio e longo prazo e como a 
organização lida com esses riscos?” e 2) “Quais os desafios e as incertezas que a organização 

provavelmente enfrentará ao buscar executar seu plano estratégico e as potenciais implicações para seu 
modelo de negócio e desempenho futuro?” 

Avaliação dos riscos que possam comprometer o atingimento dos objetivos estratégicos e dos controles 

implementados para mitigação desses riscos, abordando necessariamente: 

a) quais são os principais riscos específicos identificados que podem afetar a capacidade de a UPC 

alcançar seus objetivos e como a UPC lida com essas questões; 

b) quais são as principais oportunidades identificadas que podem aumentar a capacidade de a UPC 

atingir seus objetivos e as respectivas ações para aproveitá-las; 

c) as fontes específicas de riscos e oportunidades, que podem ser internas, externas ou, normalmente, 
uma combinação das duas; 

d) avaliação, pela UPC, da probabilidade de que o risco ou a oportunidade ocorram e a magnitude de 
seu efeito, caso isso aconteça, levando em consideração, inclusive, as circunstâncias específicas que 

levariam à ocorrência do risco ou da oportunidade. 

Governança, estratégia e desempenho 

Fundamentalmente, deve responder as perguntas: 1) “Para onde a organização deseja ir e como ela 
pretende chegar lá?”; 2) “Como a estrutura de governança da organização apoia sua capacidade de 

gerar valor em curto, médio e longo prazo?” e 3) “Quais os principais resultados alcançados pela 
organização?” 

Apresentação das informações sobre: 

a) descrição de como a estrutura de governança apoia o cumprimento dos objetivos estratégicos, 
abordando o relacionamento com a sociedade e as partes interessadas da organização, bem como a 

consideração de suas necessidades e expectativas na definição da estratégia, a gestão de riscos e a 
supervisão da gestão; 

b) objetivos estratégicos, responsáveis, indicadores de desempenho, com as metas pactuadas para o 

período e seu desdobramento anual, bem como sua vinculação ao Plano Plurianual, aos planos 
nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de governança superior, indicando os resultados já 

alcançados, comparando-os com as metas e os objetivos pactuados;   

c) planos de curto prazo da organização com a indicação dos objetivos anuais, das medidas, iniciativas, 
projetos e programas necessários ao seu alcance, dos prazos, dos responsáveis, das metas para o 

período a que se refere o relatório de gestão, e os resultados alcançados comparando-os com as metas e 
os objetivos pactuados; 

d) apresentação resumida dos resultados das principais áreas de atuação e/ou de operação/atividades da 

UPC e dos principais programas, projetos e iniciativas, abrangendo ainda, conforme o caso, a 
contribuição de autarquias e fundações vinculadas e de empresas controladas, contratos de gestão e 

SPEs, conforme a materialidade da contribuição dos segmentos na composição do valor gerado pela 
UPC. 

e) medidas adotadas em relação aos indicadores de governança e gestão levantados, a exemplo dos que 

foram tratados pelo TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e 2.699/2018-Plenário (ambos da Relatoria 
do Ministro Bruno Dantas); 

f) principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pela UPC para a garantia da 
legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos; e 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65712643.
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Informações orçamentárias, financeiras e contábeis  

Fundamentalmente, deve responder à pergunta: “Quais as principais informações orçamentárias, 

financeiras e contábeis, inclusive de custos, dão suporte às informações de desempenho da organização 
no período?” 

As informações desta seção visam dar suporte ou detalhar informações mais agregadas do relatório de 

gestão, sobretudo as referenciadas nos elementos de conteúdo anteriores. 

Estas informações podem ser proporcionadas mediante links, nesta ou nas seções anteriores ao longo 

do relatório de gestão, para as demonstrações contábeis ou referências para suas notas explicativas, 
bem como para documentos, tabelas, páginas ou painéis de informação já produzidos pela UPC, 

quando aplicável, ou ser apresentadas nesta seção, envolvendo, por exemplo: 

Evidenciação da situação e do desempenho financeiro, orçamentário e patrimonial da gestão no 

exercício por meio de demonstrações resumidas de valores relevantes extraídos das demonstrações 
financeiras e das notas explicativas, incluindo, por exemplo:  

a) resumo da situação financeira da UPC (saldos das principais contas e/ou grupos de contas, 

resultados, receitas e despesas) e da evolução no exercício de referência e em comparação com o último 

exercício; 

b) as contas relativas aos fundos de financiamento devem apresentar informações sobre o patrimônio 

global e os resultados das operações de crédito realizadas à conta desses recursos em face dos objetivos 
estabelecidos; 

c) principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas, saldos e ocorrências relativos à atuação e à 

situação financeira da UPC no exercício; 

d) conclusões de auditorias independentes e/ou dos órgãos de controle público e as medidas adotadas 

em relação a conclusões ou eventuais apontamentos; 

e) indicações de locais ou endereços eletrônicos em que balanços, demonstrações e notas explicativas 
estão publicadas e/ou podem ser acessadas em sua íntegra; 

f) esclarecimentos acerca da forma como foram tratadas as demonstrações contábeis em caso de a UPC 

possuir em sua composição mais de uma entidade contábil, considerando que: 

- as UPC que compreenderem apenas um órgão no Siafi devem considerar os valores contábeis 

consolidados nesse órgão; 

- as UPC que compreenderem mais de um órgão no Siafi devem apresentar informações referentes aos 

principais dados desses órgãos de forma individualizada e, ainda, devem apresentar informações com 
base na integração dos principais saldos para efeito de associação com o resultado geral da UPC; 

- as UPC que não atuam no Siafi devem adotar procedimento semelhante, considerando que, caso haja 

em sua composição unidades com estrutura contábil independente, devem apresentar informações 

contábeis resumidas referentes aos principais saldos das contas dessas unidades de forma 
individualizada, e, ainda, devem apresentar informações com base na integração dos principais saldos 
para efeito de associação com o resultado geral da UPC; 

g) quanto às unidades dos conselhos de profissão e dos serviços sociais autônomos, com vistas a 

evidenciar a situação e o desempenho financeiro, orçamentário e patrimonia l da gestão no exercício, 
deverá haver a apresentação da declaração do contador/opinião dos auditores externos, dos 

demonstrativos contábeis e das notas explicativas. 

Anexos, apêndices e links 

Se aplicáveis, documentos e informações de elaboração da UPC ou de terceiros úteis à compreensão do 
relatório, que podem ser fornecidos mediante links, nesta ou nas seções anteriores ao longo do relatório 
de gestão, para documentos, tabelas, páginas ou painéis de informação já produzidos pela UPC.  

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65712643.
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Mensagem do dirigente máximo da Unidade

Foi com o objetivo de garantir no plano concre-

to os direitos da cidadania (CF, art. 1º, inciso II) 

que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

assumiu, para o atual quinquênio, os desafios 

de observar práticas socioambientais sustentáveis 

e uso de tecnologia limpa, bem como manter uma 

conduta institucional proba, garantir a legitimidade 

do sistema eleitoral, iniciativas que visem garantir à 

sociedade o aprimoramento contínuo da segurança 

dos pleitos eleitorais, com utilização de tecnologias e 

com a melhoria de processos de trabalho, valorizar o 

corpo funcional e promover a humanização nas re-

lações de trabalho, aperfeiçoar a gestão dos gastos 

públicos e implantar mecanismos informatizados na 

tramitação dos atos administrativos e judiciais.

Os desafios são de grande envergadura, espe-

cialmente no contexto administrativo e orçamentário 

posterior à EC 95, que impôs severas restrições aos 

gastos públicos e limitou consideravelmente o provi-

mento de cargos públicos vagos.

Ressalte-se, por outro lado, que o esforço cole-

tivo de todos os membros, servidores e colaborado-

res tornou possível a minoração dos obstáculos e a 

implementação de consistentes avanços nas diversas 

frentes de atuação listadas acima.

Estabelecidas as premissas supra, passarão a ser 

apresentados as ações realizadas no âmbito desta 

Corte e os resultados obtidos, tendo este relatório 

sido produzido com aplicação do pensamento cole-

tivo e com relação ao qual reconheço a integridade, 

fidedignidade, precisão e completude.

Foram desenvolvidas ações voltadas às práti-

cas socioambientais sustentáveis, tendo o Núcleo 

Socioambiental realizado campanhas com foco na 

conscientização sustentável, seja por intermédio de 

mensagens aos servidores ou mesmo realização de 

atividades com este viés, a exemplo da campanha de 

recolhimento de livros, revistas, gibis, DVD’s e da feira 

orgânica de produtos certificados.
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No que toca à garantia dos direitos da cidadania, 

a Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas desenvolveu 

ações de caráter pedagógico e/ou relacionadas à 

conscientização do eleitor acerca da cidadania e da 

importância do voto, no âmbito dos Projetos Eleitor 

Jovem e Eleitor do Futuro, envolvendo as equipes 

pedagógicas das instituições de ensino que sediaram 

os eventos e autoridades deste Tribunal, contendo 

temas versando sobre a democracia, eleições limpas 

e voto consciente, dentre outros.

Objetivando o fortalecimento da segurança do 

processo eleitoral, houve em 2019 um incremento na 

divulgação de matérias sobre segurança da votação 

e de esclarecimento sobre o funcionamento do pro-

cesso eletrônico de votação.

Em busca do aprimoramento da ocupação imo-

biliária, foram promovidas melhorias nas instalações 

e espaços dos cartórios eleitorais, através de locação, 

restauração, realização de adaptações, respeitando, 

inclusive, as necessárias normas de acessibilidade.

Houve o aprimoramento da “Transparência” no 

portal eletrônico do Tribunal, melhorando a comu-

nicação não apenas para a sociedade, mas também, 

para seu público interno, a partir da ampliação da di-

vulgação das informações institucionais, relativas às 

licitações e contratos; receitas e despesas; execução 

orçamentária e financeira; remunerações, diárias e 

passagens; prestação de contas, auditorias e inspe-

ções; indicadores de desempenho, metas e resulta-

dos; programas, ações, projetos e obras, assim como 

ao Serviço de Informações ao Cidadão, seja presen-

cial ou eletrônico.

Em reconhecimento ao esforço empreendido, o 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas foi laureado 

pelo Conselho Nacional de Justiça com a 2ª coloca-

ção na segunda edição do Ranking da Transparência 

entre todos os Tribunais e Conselhos do País.

Com relação à melhoria da infraestrutura e gover-

nança de Tecnologia da Informação, ressalte-se a con-

tínua ampliação do rol de ferramentas e sistemas em 

uso com vistas ao aperfeiçoamento da ação adminis-

trativa, com priorização do item segurança da informa-

ção, para atender aos serviços ofertados on-line tanto 

para os usuários internos (servidores, magistrados) 

quanto aos externos (eleitores e demais instituições).

Dando continuidade à política de processa-

mento totalmente eletrônico dos feitos judiciais, o 

software Processo Judicial Eletrônico – Pje, já im-

plantado no 2º grau de jurisdição no ano anterior, 

foi estendido ao 1º grau de jurisdição, passando a 

ser obrigatório o seu uso no âmbito de todas as zo-

nas eleitorais do estado.

Trata-se de medida que muito contribui para 

a otimização da prestação jurisdicional, bem como 

para a redução do consumo de recursos ambientais, 

o que, certamente, trará positivas repercussões para 

o pleito vindouro nos 102 (cento e dois) municípios 

alagoanos.

É de se destacar o desempenho da Corte no 

cumprimento das metas estabelecidas pelo Conse-

lho Nacional de Justiça, podendo ser mencionado 

que quanto à Meta Nacional nº 4 (priorizar o julga-

mento dos processos relativos a crimes contra a ad-

ministração pública, à improbidade administrativa e 

aos ilícitos eleitorais), foram atingidos os percentuais 

de 114,29% e 133,33% de cumprimento, respectiva-

mente, no 1º e no 2º graus de jurisdição.
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No ano de 2019 o Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas foi premiado na categoria ouro do Prêmio 

CNJ de Qualidade, instrumento este estabelecido 

com a finalidade de estimular os tribunais brasileiros 

na busca pela excelência na gestão e planejamento; 

na organização administrativa e judiciária; na siste-

matização e disseminação das informações; e na pro-

dutividade, sob a ótica da prestação jurisdicional.

Para os próximos exercícios, a perspectiva é de 

que permaneça o atual cenário orçamentário restriti-

vo, impactando fortemente a necessidade de recom-

posição da força de trabalho do Tribunal. Ademais, as 

restrições orçamentárias também têm impacto nega-

tivo profundo nos investimentos em infraestrutura 

imobiliária, dificultando ou mesmo inviabilizando as 

aquisições de imóveis anteriormente planejadas, a 

exemplo daquele destinado à nova Sede da Secreta-

ria do Tribunal.

Ante este cenário de incertezas, impõe-se o de-

safio de se promover a gestão patrimonial racional, 

garantindo a manutenção dos imóveis, bem como 

sua permanente fiscalização, sem gastos adicionais.

O Tribunal também continuará voltado à redução 

de gastos com energia e água/esgoto, com atendi-

mento aos parâmetros socioambientais formalmen-

te instituídos no Plano de Logística Socioambiental, 

mantendo-se os resultados positivos já alcançados 

no presente exercício.

Em resumo, com otimismo quanto ao futuro e 

por meio da consolidação de processos de gestão 

cada vez mais eficientes, espera-se continuar entre-

gando à sociedade os resultados dos relevantes ser-

viços prestados pela Justiça Eleitoral, na qualidade de 

garantidora da mais ampla e democrática participa-

ção do povo na escolha de seus representantes.

Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente do TRE de Alagoas
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

AAMO Assessoria de Assistência Médica e Odontológica;

AAU Assessoria de Auditoria;

ABR Auditoria Baseada em Riscos;

AC Assessoria-Chefe;

ACAGE Assessoria de Contas e Apoio à Gestão;

ACS Assessoria de Comunicação Social;

AEP Assessoria Especial da Presidência;

AGE Assessoria de Gestão Estratégica da Diretoria-Geral;

AJPRES Assessoria Jurídica da Presidência;

AJPRES Assessoria Jurídica da Presidência;

AJ-DG Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral;

APG-SGP Assistência de Planejamento e Gestão da Secretaria de Gestão de 
Pessoas;

APG-SAD Assessoria de Planejamento e Gestão da Secretaria de  
Administração;

APG-STI Assistência de Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia 
da Informação;

APO Align, Plan and Organise (Alinhar, Planejar e Organizar);

ASFC Assessoria de Supervisão e Fiscalização do Cadastro;

ASI Sistema Integrado de Gestão;

ASJ Assessoria da Secretaria Judiciária;

BAI Build, Acuire and Implement (Construir, Adquirir e Implementar);

CARP Coordenadoria de Acompanhamento e Registros Plenos;

CGE CCorregedoria-Geral da Justiça Eleitoral;

CGJ Corregedoria Geral de Justiça;

CMMI Capability Maturity Model Integration;

CNJ Conselho Nacional de Justiça;

COINF Coordenadoria de Infraestrutura;

COBIT Control Objectives for Information and related Technology;

COCIN Coordenadoria de Controle Interno;

CCIA Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria;

CODES Coordenadoria de Desenvolvimento;

COFIN Coordenadoria Orçamentária e Financeira;

CSCOR Coordenadoria de Soluções Corporativas;

COJUR Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação;

COMAP Coordenadoria de Material e Patrimônio;

COPES Coordenadoria de Pessoal;

COSEG Coordenadoria de Serviços Gerais;

COSO
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Com-
mission (Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão 
Treadway);

CRE Corregedoria Regional Eleitoral;

CRPACF Coordenadoria de Registros Partidários Autuação e Controle de 
Feitos;

CSELE Coordenadoria de Sistemas Eleitorais;

CARP Coordenadoria de Acompanhamento e Registros Plenários;

DEJEAL Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas;

DG Diretoria-Geral;

DSS Deliver, Service and Support (Entregar, Servir e Suportar);

EDM Evaluate, Direct and Monitor (Avaliar, Dirigir e Monitorar);

e-MAG Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico;

EJE Escola Judiciária Eleitoral;

GCRE Gabinente da Corregedoria Regional Eleitoral;

GPRES Gabinete da Presidência;

GDG Gabinete da Diretoria-Geral;

GSJ Gabinete da Secretaria Judiciária;

GSAD SGabinete da Secretaria de Administração;

GSGP Gabinente da Secretaria de Gestão de Pessoas;

GSTI Gabinete da Secretaria de Tecnologia da Informação;

GTA Grupo de Trabalho de Auditoria Integrada;

IIRC International Integrated Reporting Council;
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IPCA Índice de Preço ao Consumidor Amplo;

ITIL Information Technology Infrastructure Library;

IIA Instituto dos Auditores Internos;

IN Instrução Normativa;

IPPF International Professional Practices Framework (Estrutura de Práti-
cas Profissionais Internacionais);

ISO International Organization for Standardization (Organização Inter-
nacional de Normatização);

ITIL Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca de 
Infraestrutura de Tecnologia da Informação);

LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias;

MEA Monitor, Evaluate and Assessoria (Monitorar, Avaliar e Medir);

NBCT Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica;

OB Ordem Bancária;

OFSS Orçamento Fiscal da Seguridade Social;

PAC Plano Anual de Capacitação;

PPA Plano Plurianual;

PJe Processo Judicial Eletrônico;

PBRM Plan, Build, Run and Monitor (Planejar, Construir, Executar e 
Monitorar);

PMO Project Management Office (Escritório de Gerenciamento de 
Projeto);

PMBOK Project Management Body of Knowledge (Conhecimentos sobre a 
Administração de Projetos);

RAE Reunião de Análise da Estratégia;

SAD Secretaria de Administração;

SADP Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos;

SAFG Seção de Avaliação e Fiscalização da Gestão;

SCI Secretaria de Controle Interno e Auditoria;

SEI Sistema Eletrônico de Informações;

SGP Secretaria de Gestão de Pessoas;

SF Suprimento de Fundos;

SGRH Sistema de Gestão de Recursos Humanos;

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal;

SIASG Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais;

SICEL Sistema de Correições e Inspeções Eleitorais;

SICONV Sistema de Gestão de Convênios;

SIEL Sistema de Informações Eleitorais;

SIGEC Sistema de Gerenciamento de Custos;

SIORG Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal;

SISAC Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Con-
cessões;

SJ Secretaria Judiciária;

SPM Seções de Processos dos Membros;

SOF Secretaria de Orçamento Federal;

SOF/TSE Secretaria de Orçamento e Finanças do Tribunal Superior Eleitoral;

SpiuNET Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União;

SPU Secretaria do Patrimônio da União;

STI Secretaria de Tecnologia da Informação;

STN Secretaria do Tesouro Nacional;

TCU Tribunal de Contas da União;

TI Tecnologia da Informação;

TIC Tecnologia da Informação e Comunicação;

TRE Tribunal Regional Eleitoral;

TSE Tribunal Superior Eleitoral;

UG Unidade Gestora;

UGO Unidade de Gestão Orçamentária;

UO Unidade Orçamentária;

UPC Unidade Prestadora de Contas;

ZE Zona Eleitoral.

Lista de Siglas e AbreviaçõesAZ
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Visão geral organizacional e ambiente externo 

A Justiça Eleitoral foi instituída em 24/2/1932, 

por meio do Decreto nº 21.076 (Código Eleitoral), que 

criou os Tribunais Regionais Eleitorais de cada Unida-

de da Federação, sendo extinta em 1937.

No ano de 1945, através do Decreto-Lei 7.586, de 

28 de maio, foram recriados o Tribunal Superior Elei-

toral e um Tribunal Regional Eleitoral em cada Estado 

e no Distrito Federal. 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é órgão 

integrante do Poder Judiciário, conforme dicção do 

artigo 92 da Constituição Federal, cujas competên-

cias estão definidas nos artigos 29 e 30 do Código 

Eleitoral (Lei n.º 4.737, de 15 de julho de 1965) e em 

seu Regimento Interno (Resolução nº 15.933, de 26 

de novembro de 2018).

A Justiça Eleitoral tem como modelo de negócio 

assegurar os meios que garantam à sociedade, no 

âmbito de sua jurisdição, a plena manifestação de 

sua vontade o que leva através do exercício do direi-

to de votar e ser votado à plena consolidação do su-

frágio universal e, assim, ao exercício da democracia.

MISSÃO, VISÃO E VALORES
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NEGÓCIO  
(O QUE FAZEMOS?)

Administração do processo eleitoral no estado 

de Alagoas.

MISSÃO  
(PARA QUE EXISTIMOS)

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas tem a 

missão de assegurar os meios que garantam à socie-

dade, no âmbito de sua jurisdição, a plena manifesta-

ção de sua vontade, pelo exercício do direito de votar 

e ser votado, sendo declarada da seguinte forma: ga-

rantir a legitimidade do processo eleitoral.

VISÃO DE FUTURO  
(O QUE QUEREMOS)

Consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, 

especialmente quanto à efetividade, transparência e 

segurança.

MAPA ESTRATÉGICO
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CADEIA DE VALOR

A Portaria nº 907, de 22 de dezembro de 2014 (publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas de 08/01/2015), e atualizações posteriores, dispõe 

sobre a gestão de processos e define a cadeia de valor do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Os Macroprocessos Finalísticos consubstanciam o conjunto de processos que geram produto ou serviço diretamente ao cliente externo.

O quadro a seguir ilustra as principais informações sobre os macroprocessos finalísticos da Justiça Eleitoral de Alagoas. Vejamos:
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA

A estrutura organizacional do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, prevista na Resolução TRE/AL nº 15.904 09/07/2018), pode ser visualizada no seguinte organograma:
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DIVISÃO DO ESTADO DE ALAGOAS EM ZONAS ELEITORAIS

O Tribunal Regional Eleitoral de abrange 42 Zonas Eleitorais distribuídas pela Capital e interior do Estado, possuindo 2.202.115 (dois milhões, duzentos e dois mil, 

cento e quinze) Eleitores, todos cadastrados biometricamente.
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PERFIL DOS MEMBROS E DIRIGENTES

    

TRIBUNAL PLENO
 Da esquerda para a direita: Juiz da Corte- Doutor Eduardo Antônio de Campos Lopes, Des. Paulo Zacarias de Silva, Des. Corregedor- Otávio Leão Praxedes, Des. 

Presidente - Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Procuradora Regional Eleitoral- Aldirla Pereira de Albuquerque,  Desa. Maria Valéria Lins Calheiros, Juiz da Corte- José 

Donato de Araújo Neto e Juiz da Corte- Hermann de Almeida Melo.
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

                        Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros 

Secretária Judiciária                                   

Carlos Henrique Tavares Méro 

Secretário de Tecnologia  

da Informação

Filipe Lôbo Gomes                   

Diretor-Geral                              

Katherine Maria Ferro Gomes Teixeira             

Secretária de Gestão de Pessoas                

José Ricardo Araújo e Silva 

Secretário de Administração                                  
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AMBIENTE EXTERNO E INTERNO

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas possui importante e estratégica atuação na garantia dos meios 

capazes de possibilitar à sociedade, no âmbito de sua jurisdição, a plena manifestação de sua vontade, pelo 

exercício do direito de votar e de ser votado.

A atuação desta UPC abrange 42 Zonas Eleitorais distribuídas pela Capital e interior do Estado. 

Os principais pontos que favorecem a atuação da UPC são a percepção positiva da imagem institucional 

da Justiça Eleitoral pela sociedade, o alinhamento estratégico patrocinado pelo Conselho Nacional de Justiça 

e pelo Tribunal Superior Eleitoral e a existência de cadastro biométrico para o total do eleitorado e a existência 

de um quadro funcional qualificado. 

Dentre as ameaças já diagnosticadas anteriormente e que vem adquirindo proporções cada vez maiores, 

destacam-se o contingenciamento de recursos orçamentários e o cenário econômico desfavorável.
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IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO
FORÇAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Recursos/infraestrutura tecnológicos dispníveis; Redução da força de trabalho;
Percepção positiva da imagem institucional da Justiça 

Eleitoral pela sociedade;
Emenda Constitucional 95/2016;

Qualificação contínua dos  servidores; Baixo nível de maturidade na Gestão de Riscos;
Alinhamento estratégico patrocinado pelo CNJ  

(Resolução CNJ n° 70/2009 e 198/2014 e pelo TSE  
(Resolução n° 23.439/2015);

Baixo nível de consciência política da sociedade;

Existência de adequados canais de comunicação  
para a população;

Gestão por competências inexistentes / deficiente;
Relacionamento institucional positivo  

entre o TRE-AL e o TSE;
Cenário Econômico desfavorável;

Capilaridade da Justiça Eleitoral no Estado,  
representada pelas Zonas Eleitorais;

Morosidade dos processos e procedimentos  
administrativos

Celeridade da Justiça Eleitoral em relação 
aos demais segmentos de Justiça;

Inexistência de quadro próprio de magistrados;

Comprometimento dos Servidores com a inst6ituição;
Tendência dos órgãos públicos em estabelecer  

acordos de colaboração entre si; Fake News.

 Boa reputação com clientes (eleitores, candidatos,  
partidos políticos; existência;

Imagem positiva da prestação de  
Serviços Público em geral;

Processo Administrativo Eletrônico;

Implantação do PJe, no 2°grau;

Programa de metas do CNJ.
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Governança, estratégia e alocação de recursos

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O planejamento organizacional do Tribunal Re-

gional Eleitoral de Alagoas é orientado pelo Planeja-

mento Estratégico, ciclo 2016-2021, instituído pela 

Resolução nº 15.636 de 12 de novembro de 2015.

O processo de elaboração do plano estratégico 

ocorreu dentro do contexto de revisão da Estratégia 

Nacional do Poder Judiciário, conforme estabelecido 

pela Resolução 198, de 1º de junho de 2014, do Con-

selho Nacional de Justiça.

No que diz respeito ao direcionamento institu-

cional da UPC, observa-se que o Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas tem como missão garantir a le-

gitimidade do processo eleitoral, sendo sua visão de 

futuro a consolidação da credibilidade da Justiça Elei-

toral, especialmente quanto à efetividade, à transpa-

rência e à segurança.

Os atributos de valor, para a sociedade, conside-

rados para a consecução da sua competência insti-

tucional, consubstanciam-se na celeridade, moderni-

dade, acessibilidade, transparência, responsabilidade 

social e ambiental, imparcialidade, ética e probidade.

Para o alcance da visão de futuro foram estabele-

cidos 8 (oito) macrodesafios (objetivos estratégicos) 

no Planejamento Estratégico do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, os quais estão alinhados sob as 

perspectivas dos recursos, processos internos e socie-

dade.

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

O monitoramento dos resultados dos indicado-

res e da execução das iniciativas do Planejamento Es-

tratégico é feito pelo Conselho de Gestão Estratégica 

e Governança Corporativa (Portaria TRE-AL nº 616 de 

09 de dezembro de 2015) que conta com o Assessora-

mento da unidade de gestão estratégica da UPC, via 

Sistema de Acompanhamento da Estratégia. O Sis-

tema de Gerenciamento da Estratégia, estabelecido 

nos mesmos moldes em que vigora no TSE, consiste 

em instrumento de gestão que objetiva sistematizar 

os procedimentos para promover o melhor acompa-

nhamento do Planejamento Estratégico do Órgão.

Durante as Reuniões de Análise da Estratégia 

(RAE) os membros do Conselho de Gestão Estratégica 

e Governança Corporativa, de posse dos resultados 

extraídos por meio da medição dos indicadores de 

desempenho, tem condições de deliberar de forma 

mais assertiva. Com base nas decisões são emitidos 

relatórios gerenciais (Relatório de Análise da Estraté-

gia), facilitando o conhecimento sobre a execução do 

Plano Estratégico e propiciando a rápida tomada de 

decisão pela Alta Administração.

GESTÃO DA ESTRATÉGIA

 

             Com o objetivo de favorecer o alcance dos obje-

tivos estratégicos descritos, sobretudo no pequeno, 

médio e longo prazo, a Alta Administração da UPC 

procurou implementar adequações nas estruturas de 

pessoal, de tecnologia da informação e imobiliária.
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Em 2019, foi estendida a aplicabilidade do siste-

ma de Processo Judicial Eletrônico – Pje ao 1º grau de 

Jurisdição, o que irá permitir uma maior celeridade 

no trâmite das ações e da prestação jurisdicional, in-

clusive com relação às Eleições Municipais de 2020, 

mais precisamente referente aos processos de regis-

tro de candidatura, representações eleitorais e de-

mais demandas judiciais que porventura venham a 

existir decorrentes dos ilícitos eleitorais. 

Além disso, várias foram as aplicações imple-

mentadas no Tribunal, no ano de 2019, com o obje-

tivo de trazer mais eficiência aos trabalhos desenvol-

vidos. Apenas a título de exemplo, o TRE-AL firmou 

convênio com o TRE-TO e passou a utilizar o sistema 

PAD-log que permite ao Tribunal balizar mecanismos 

de controle das atividades preparatórias às Eleições, 

conseguindo, através de uma alimentação dos seus 

usuários, apresentar à Administração um panorama 

das atividades desempenhadas e as que porventura 

ainda encontram-se pendentes de solução.

Vê-se, pois, que inobstante os eventos externos 

decorrentes, sobretudo, do cenário orçamentário res-

tritivo vigente no País, o TRE-AL elaborou planejamen-

to minucioso destinada ao estabelecimento da logísti-

ca a ser utilizada nos serviços disponíveis aos usuários. 

GOVERNANÇA 

Governança no setor público compreende es-

sencialmente os mecanismos de liderança, estratégia 

e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 

monitorar a atuação da gestão, com vistas à condu-

ção de políticas públicas e à prestação de serviços de 

interesse da sociedade (Referencial Básico TCU).

Enquanto a GESTÃO é inerente e integrada aos 

processos organizacionais, sendo responsável pelo 

planejamento, execução, controle, ação, enfim, pelo 

manejo dos recursos e poderes colocados à disposi-

ção de órgãos e entidades para a consecução de seus 

objetivos, a GOVERNANÇA provê direcionamento, 

monitora, supervisiona e avalia a atuação da gestão, 

com vistas ao atendimento das necessidades e ex-

pectativas dos cidadãos e demais partes interessadas.

 

 

MODELO DE GOVERNANÇA  
E SUAS ESTRUTURAS

Conforme disposto no Referencial Básico de Go-

vernança, disponível no sítio eletrônico do Tribunal 

de Contas da União (www.tcu.org.br) “o sistema de 

governança de uma organização reflete a maneira 

como diversos atores organizam-se, interagem e pro-

cedem para obter boa governança”.

Nesse sistema, algumas instâncias merecem des-

taque: as instâncias externas de governança; as ins-

tâncias externas de apoio à governança; as instâncias 

internas de governança; e as instâncias internas de 

apoio à governança.
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PRINCIPAIS INSTÂNCIAS EXTERNAS 
DE GOVERNANÇA DO TRE-AL

• Congresso Nacional

Através da edição de leis que disciplinam o prin-

cipal produto da Justiça Eleitoral que é realizar as 

Eleições.

•  Conselho Nacional de Justiça – CNJ

Através da edição de resoluções que tem padro-

nizado estrutura e procedimentos do judiciário, além 

do estabelecimento de metas anuais.

• Tribunal de Contas da União – TCU

Através da prestação de contas anual, as quais 

estão submetidos todos os órgãos públicos federais.

PRINCIPAIS INSTÂNCIAS EXTERNAS DE 
APOIO À GOVERNANÇA DO TRE-AL

•  Rede de Governança Colaborativa do Poder 

Judiciário (Portaria nº 138 de 23/08/2013);

• Rede de Governança da Justiça Eleitoral:  

(Comitê Gestor e os Subcomitês Gestores) 

Instituída pela Portaria do TSE nº 352, de 11 

de abril de 2018, é constituída pelos asses-

sores de planejamento e gestão do TSE e 

dos 27 tribunais regionais eleitorais.  

PRINCIPAIS INSTÂNCIAS INTERNAS 
DE GOVERNANÇA DO TRE-AL

Integram a estrutura interna de governança do 

TRE-AL a cúpula da organização, composta pelo Ple-

nário; Alta Administração (Presidência, Corregedoria 

e Diretoria-Geral) e o Conselho de Gestão Estratégica 

e Governança Corporativa.  

Convém ressaltar que a estrutura do Tribu-

nal inclui como Órgão máximo deliberativo seu 

Plenário, que pode rever, inclusive, decisões de 

ordem administrativa da Presidência.

As decisões administrativas ficam a cargo da Pre-

sidência, conforme disciplina o art. 18 do Regimento 

Interno (Resolução nº 15.933, de 26 de novembro de 

2.018.

No âmbito do TRE/AL a Portaria nº 616, de 09 de 

dezembro de 2015 (e alterações posteriores) dispõe 

sobre a Estrutura de Governança Corporativa, institui 

o Conselho de Gestão Estratégica e Governança Cor-

porativa, os Comitês e as Comissões setoriais, estabe-

lecendo sua composição e sua competência.

Ao Conselho compete monitorar resultados e 

manifestar-se prepositivamente acerca da gestão 

estratégica, da governança corporativa, das políti-

cas organizacionais, projetos corporativos, proces-

sos organizacionais, gestão de resultados, gestão 

de riscos, fixação das metas e objetivos estratégicos, 

além de outros temas correlatos à natureza de sua 

competência.

PRINCIPAIS INSTÂNCIAS DE APOIO 
À GOVERNANÇA NO TRE-AL

Atuam como instâncias de apoio à Governança a 

Corregedoria Regional Eleitoral, a Ouvidoria, a Asses-

soria de Gestão Estratégica da Diretoria-Geral, a Coor-

denadoria de Controle Interno e Auditoria, comitês, 

comissões e outras unidades administrativas.

Outrossim, a Resolução nº 15.732/2016 dispõe 

sobre a Governança Corporativa de Tecnologia da In-

formação e Comunicação (TIC) no âmbito do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas e estabelece o Comitê 
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de Governança de Tecnologia da Informação e Co-

municação – CGVTIC.

O Comitê de Governança de TIC é composto pelo 

Presidente do Tribunal, Corregedor Regional Eleitoral, 

Juiz Eleitoral Diretor do Foro da Capital, Diretor-Geral 

do Tribunal, Secretário de Administração, Secretário 

Judiciário e Secretário de Tecnologia da Informação, 

cabendo-lhe, dentre outras atribuições: definir prin-

cípios e diretrizes que orientem a forma de utilização 

da TIC no TRE-AL.

Convém assinalar, por fim, que, no âmbito da 

Justiça Eleitoral, a ação administrativa é orientada 

em sistemas, cujos órgãos centrais serão as respec-

tivas unidades do Tribunal Superior Eleitoral, confor-

me estabelece a Lei Federal n.º 8.868/1994. Assim, os 

serviços do Tribunal incumbidos das atividades são 

considerados integrados ao respectivo sistema e fi-

cam, consequentemente, sujeitos à orientação nor-

mativa, supervisão técnica e à fiscalização específica 

do órgão central do sistema (TSE), sem prejuízo da 

subordinação hierárquica aos dirigentes dos órgãos 

em cuja estrutura administrativa estiver integrado.

A figura a seguir representa, de forma simplifi-

cada, o Sistema de Governança do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas:

MEDIDAS ADOTADAS EM  
RELAÇÃO À AVALIAÇÃO DE  
GOVERNANÇA E GESTÃO  
LEVANTADOS PELO TCU

Um ponto digno de nota é o fato de que, nos 

últimos exercícios, este Regional respondeu aos 

questionários de avaliações da governança e da 

gestão aplicados pelo Tribunal de Contas da União, 

os quais sensibilizaram e orientaram os esforços de 

aperfeiçoamento institucional, com o objetivo de 

incrementar a eficiência e garantir a obtenção dos 

resultados planejados.

Convém registrar, que a partir de  2017, o TCU, 

considerando que a governança e a gestão per-

passam todas as funções organizacionais, unificou 

quatro levantamentos de governança (pessoas, TI, 

contratações e governança pública) realizados com 

foco nas organizações públicas, em um único índice 

integrado de governança e gestão públicas, o iGG, 

adotando-o como parte integrante do processo de 

prestação de contas anuais. 

O questionário de autoavaliação foi dividido nos se-

guintes temas e respectivas práticas e/ou agregadores:
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a) Governança: Liderança; Estratégia; e  

Accountability;

b) Operações: Gestão de Pessoas; Gestão de 

TI; e Gestão de Contra- tações; e

c) Resultados finalísticos.

Vê-se, pois, que o iGG é composto pelo índice de 

governança pública, de governança e gestão de pes-

soas, de governança e gestão de TI, de governança e 

gestão de contratações e pelo índice de resultados. 

Esses indicadores,  por sua vez, são calculados a partir 

das práticas adotadas ou não nos órgãos, relaciona-

das aos respectivos temas.

Impede-se ressaltar que, ao consultar os resultados 

do Levantamento Integrado de Governança Organiza-

cional Pública - ciclo 2018, disponibilizados pelo TCU, 

identificou-se que o Tribunal Regional Eleitoral de Alago-

as obteve bons resultados na grande maioria dos índices 

que compõem o iGG, comparado com as demais organi-

zações públicas do agrupamento do qual faz parte. 

Ressalte-se, ademais, que em 2019 o Tribunal Re-

gional Eleitoral de Alagoas recepcionou o Acórdão Nº 

588/2018 - TCU – Plenário, fruto do “Questionário de 

Levantamento Integrado de Perfil de Maturidade em 

Governança” aplicado em 2018, que atualizou o diag-

nóstico referente ao ano de 2017 e deverá permitir 

um novo e um seguro redirecionamento das ações 

e projetos no final do ciclo estratégico vigente, en-

volvendo as várias áreas de gestão e as instâncias de 

governança, a fim de alavancar os resultados institu-

cionais para a sociedade.

O material do questionário passou a ser fonte de 

consulta, análise, tratamento e implantação por parte das 

áreas deste órgão, nos termos publicados no endereço: 

http://www.tre-al.jus.br/o-tre/governanca-corporati-

va/governanca-corporativa/.

Tomando como parâmetro tais estudos, a Alta 

Administração do Tribunal promoveu o incremento 

de diversas melhorias na estrutura de Governança 

de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, 

fato que resultou no alcance da 4ª posição no iGov-

TIC-JUD 2019, aferido pelo Conselho Nacional de Jus-

tiça - CNJ, dentre os demais Tribunais do Segmento 

de Justiça (TREs), e que certamente refletirá em um 

desempenho ainda melhor no próximo resultado da 

avaliação de governança do TCU.

Por outro lado, o perfil de governança e gestão 

de contratações teve especial atenção por parte dos 

dirigentes deste Tribunal, o que ensejou, inclusive, 

a modificação da estrutura organizacional do órgão 

de modo a albergar unidade específica de gestão de 

contratações, permitindo empregar modernas téc-

nicas de gestão para promover maior agilidade nas 

aquisições de bens e serviços, garantindo o sempre 

necessário zelo com a otimização dos recursos públi-

cos e imprescindíveis eficiência e probidade.

Todas as demais dimensões que compõem o re-

ferido levantamento da Governança, igualmente, ob-

tiveram especial atenção da atual gestão do Tribunal, 

inobstante os percalços decorrentes da conhecida 

escassez de recursos financeiros e de pessoal.

A figura a seguir apresenta o resultado do perfil 

de Governança e Gestão Públicas 2018 do Tribunal, 

extraído do relatório individual da autoavaliação.

Registra-se, a título de elucidação, que 498 or-

ganizações públicas participaram do levantamento 

com respostas válidas, sendo que todas as notas são 

apresentadas em gráficos do tipo radar, variando de 

0 (0%) a 1 (100%). Em cada gráfico, os dados da orga-
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nização em análise são enfatizados em azul. Em se-

guida são apresentadas as médias dos agrupamen-

tos aos quais a organização em análise pertence.

RESULTADO GERAL DA  
AUTOAVALIAÇÃO DA  
ORGANIZAÇÃO EM  
RELAÇÃO A SEU CONTEXTO

Cumpre esclarecer que todas as informações, 

inclusive os Acórdãos nº 588/2018 e nº 2699/2018 - 

Plenário e os relatórios e votos que os fundamenta-

ram, estão disponíveis no seguinte sítio eletrônico:  

https://portal.tcu.gov.br/governanca/governan-

capublica/organizacional/.

PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
COM A SOCIEDADE E PARTES  
INTERESSADAS

PORTAL DA JUSTIÇA ELEITORAL  
(WWW.TRE-AL.JUS.BR)

O principal canal de comunicação do cidadão/

usuário com o TER/AL, para fins de solicitações, recla-

mações, denúncias, elogios, críticas e sugestões é a 

Ouvidoria Regional Eleitoral de Alagoas (http://www.

tre-al.jus.br/o-tre/ouvidoria).

Telefones: (82) 2122-7779/ (82)3221-8434.

Funciona também na Ouvidoria o Serviço de In-

formação ao Cidadão, em observância à Lei de Aces-

so à Informação (Lei nº 12.527/2011).

O interessado em obter informações do Tribunal Re-

gional Eleitoral de Alagoas deve apresentar requerimento:

I - eletronicamente, mediante o Formulário da 

Ouvidoria Eleitoral (http://www.tre-al.jus.br/o-tre/

ouvidoria-eleitoral-1/ouvidoria); II - por telefone, por 

meio do número da Ouvidoria Eleitoral ((82) 2122-

7779 / (82) 3221-8434);

III - pessoalmente, na Ouvidoria Eleitoral, locali-

zada no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (Ende-

reço: Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Ma-

ceió-AL, no horário de Segunda a quinta: 13h às 19h 

e Sexta: 07:30 às 13:30);

IV - por correspondência dirigida ao endereço do 

Tribunal (Ouvidoria Eleitoral, Tribunal Regional Eleito-

ral de Alagoas, Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 

Farol, Maceió/AL , CEP 57051-090).

Relatório de Gestão 2019 (0813730)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 46



Pág. 32Riscos, oportunidades e perspectivas03
Relatório de Gestão 2019 (0813730)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 47



Pág. 33Riscos, oportunidades e perspectivas03

Riscos, oportunidades e perspectivas

O QUE É RISCO?

Risco é o território da incerteza e consiste na 

probabilidade de um evento impactar em determi-

nada ação, decisão ou processo. Os riscos são avalia-

dos de acordo com a probabilidade e o impacto. Com 

base nessas duas dimensões de análise, determina-se 

o modo pelo qual eles deverão ser administrados.

O principal objetivo da gestão de riscos é per-

mitir o tratamento adequado dos eventos (riscos e 

oportunidades), de forma a melhorar a capacidade 

de construir valor, proporcionando serviços mais efe-

tivos, eficientes e eficazes, considerando também va-

lores como equidade e justiça.

Nesse contexto, podemos desdobrar esses obje-

tivos nos seguintes propósitos:

• Assegurar que os responsáveis pela toma-

da de decisão tenham acesso tempestivo 

as informações quanto aos riscos aos quais 

está exposta a organização;

• Aumentar a probabilidade de alcance dos 

objetivos da organização, reduzindo os ris-

cos a níveis aceitáveis;

• Agregar valor à organização por meio da 

melhoria dos processos de tomada de deci-

são e do tratamento adequado dos riscos e 

dos impactos negativos, caso ocorram.

O QUE ESSE TÓPICO  
DEVERIA DESCREVER?

Nesse tópico, pretende-se que sejam demonstra-

dos os riscos e oportunidades específicos que afetam 

a capacidade de a organização gerar valor em curto, 

médio e longo prazo e como a organização lida com 

esses riscos.

Nessa avaliação, deveriam ser indicados os prin-

cipais riscos específicos e as principais oportunidades 

identificadas, as fontes específicas de riscos e oportu-

nidades, além da probabilidade de que o risco ou a 

oportunidade ocorram e a magnitude de seu efeito, 

caso isso aconteça.
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Ocorre que, essa avaliação ainda não foi formal-

mente instituída no âmbito do TRE/AL, uma vez que 

se encontra pendente a implementação de uma polí-

tica de gestão de riscos no Órgão.

O CAMINHO PERCORRIDO PELO 
TRE/AL ATÉ O MOMENTO

Em relação à implementação da política de ges-

tão de risco, embora por meio do processo eletrônico 

nº 0002217-53.2016.6.02.8000 tenha sido apresen-

tada minuta de resolução pelo Comitê de Gestão de 

Riscos (Portaria da Presidência TRE/AL nº 104/2016, 

alterada pela Portaria nº 312/2016) que teve como 

finalidade elaborar proposta de Política de Gestão 

de Riscos do Regional, o Conselho de Gestão Estra-

tégica e Governança Corporativa entendeu que fal-

tavam elementos que efetivamente impulsionassem 

a implementação de tal política no Tribunal, detec-

tando a carência do aprofundamento dos estudos e 

da realização de capacitação dos principais envolvi-

dos. Nesse sentido, vem sendo adotadas iniciativas 

que constam de um plano de ação, elaborado em 

novembro de 2018 e, posteriormente, atualizado em 

outubro de 2019, conforme o processo eletrônico nº 

0002123-08.2016.6.02.8000.

MEDIDAS ADOTADAS EM 2019  
PARA IMPLEMENTAÇÃO DA  
POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

QUANTO ÀS MEDIDAS ADOTADAS PELO TRE/
AL DURANTE O ANO DE 2019, TIVEMOS:

ö Adoção de providências para aquisição 

de normas COSO ERM e ABNT NBR ISO 

31000:2018;

ö Identificação dos processos prioritários de 

cada área;

ö Instituição do grupo de trabalho com a fi-

nalidade de avaliar possíveis entraves da 

gestão de riscos do Tribunal e apresentar, 

através das ferramentas de governança 

corporativa, proposta de Resolução que 

consolide a política de gestão de riscos no 

âmbito deste Tribunal. A apresentação da 

proposta normativa ficou condicionada à 

conclusão do curso de COSO, COBIT e ITIL;

ö Capacitação dos servidores nos cursos 

“Bizagi Process Modeler” (SEI nº 0001004- 
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07.2019.6.02.8000), curso em COSO, COBIT e 

ITIL (SEI nº 0005414-11.2019.6.02.8000) 

e Gestão de Riscos (SEI nº 0000841-

27.2019.6.02.8000.

Numa análise superficial quanto à avaliação de 
riscos, em face da não implantação da política de 

gestão de riscos no Órgão, é possível identificar fragi-

lidades consistentes na:

P inexistência da prática de utilização de indi-

cadores de desempenho para medição do 

alcance dos objetivos das Unidades;

P ausência de mecanismos para prever, iden-

tificar e reagir a eventos que possam afetar 

o alcance dos objetivos;

P falta de clareza na identificação dos proces-

sos-chaves e críticos para a consecução dos 

objetivos e metas das unidades;

P ausência da prática de diagnóstico dos ris-

cos (de origem interna

 P ou externa), bem como identificação 

da probabilidade de ocorrência desses ris-

cos e a consequente adoção de medidas 

para mitigá-los;

P falta de identificação e tratamento dos ris-

cos e oportunidades, de modo que suas 

implicações sejam integralmente identifi-

cadas e o plano de ação seja formulado e 

cumprido;

P carência de adequada formalização dos 

procedimentos e rotinas (manualização) 

pertinentes à execução das atividades dos 

setores;

P ausência de revisão dos fluxogramas e do-

cumentos (formulários, check-list, planilhas, 

etc.) padronizados para as atividades de-

senvolvidas nas unidades;

P a falta de perspectiva quanto ao preen-

chimento de cargos vagos decorrentes de 

aposentadoria de servidores;
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P necessidade de capacitação periódica de 

todos os servidores, seguida do repasse de 

ensinamentos como multiplicadores.

Nesse aspecto, houve evolução no tocante ao 

acompanhamento da medição dos indicadores estra-

tégicos, por meio das reuniões e discussões periódi-

cas do Conselho de Gestão Estratégica e Governança 

Corporativa.

Também se observa tímida evolução no tema, 

quando da realização das Auditorias Integradas, rea-

lizadas pelos Tribunais Eleitorais sob coordenação do 

Tribunal Superior Eleitoral, utilizando-se a metodolo-

gia da Auditoria Baseada em Riscos (ABR).

De maneira geral, os gestores adotam ações re-

ativas, somente após a ocorrência dos eventos (mui-

tos desses rotineiros e previsíveis) é que são tomadas 

medidas para a solução dos problemas advindos des-

ses eventos.

Nesse contexto, dentre os desafios que o Tri-

bunal enfrentará ao perseguir seu planejamento 

estratégico estão as tentativas de mitigar o alcance 

das restrições relacionadas à redução do quadro de 

pessoal decorrente das aposentadorias, o redimen-

sionamento de contratos de despesas continuadas 

e a redução de despesas inscritas em restos a pagar, 

além de outras ações que vêm sendo estabelecidas, 

em face da necessidade de cumprimento da Emen-

da Constitucional nº 95/2016 (Novo Regime Fiscal ou 

“Teto de Gastos”).
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Resultados e desempenho da Gestão

RESULTADOS DA GESTÃO

RESULTADOS ALCANÇADOS FRENTE  
AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E 
ÀS PRIORIDADES DA GESTÃO

A estratégia definida pelo TRE/AL para o quin-

quênio atual indica os desafios com os quais o órgão 

se comprometeu para garantir no plano concreto 

os direitos da cidadania (CF, art. 1º, inc. II), com ob-

servância de práticas socioambientais sustentáveis 

e uso de tecnologia limpa, bem como manter uma 

conduta institucional proba, garantir a legitimidade 

do sistema eleitoral, iniciativas que visem garantir à 

sociedade o aprimoramento contínuo da segurança 

dos pleitos eleitorais, com utilização de tecnologias 

e com a melhoria de processos de trabalho, valorizar 

o corpo funcional e promover a humanização nas re-

lações de trabalho, aperfeiçoar a gestão dos gastos 

públicos e implantar mecanismos informatizados na 

tramitação dos atos administrativos e judiciais.

De fato, o Planejamento Estratégico do Tribu-

nal Regional Eleitoral de Alagoas compõe-se de 8 

(oito) macrodesafios, correspondentes aos obje-

tivos estratégicos, distribuídos nas perspectivas: 

Sociedade, Processos Internos e Recursos, confor-

me detalhamento constante da descrição a seguir: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Garantia dos direitos de cidadania

Combate à corrupção e à improbidade administrativa

Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

Fortalecimento da segurança do processo eleitoral

Melhoria da Gestão de Pessoas

Aperfeiçoamento da Gestão de Custos

Instituição da governança judiciária

Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação

Com base no planejamento estratégico e em 

seus princípios balizadores, o TRE/AL buscou desen-

volver melhorias nas condições de trabalho dos ser-

vidores e no atendimento aos usuários dos serviços 

prestados pela Justiça Eleitoral, de modo a alcançar a 

missão do Tribunal.

Objetivo Estratégico - Garantia dos direitos de 

cidadania.

Na UPC existe a preocupação constante com o 

desenvolvimento de ações relacionadas às práticas 

socioambientais sustentáveis. Nesse sentido, o Nú-

cleo Socioambiental praticou campanhas com foco 

na conscientização sustentável, seja por intermédio 

de mensagens aos servidores ou mesmo realização 

de atividades com este viés, a exemplo da campanha 

de recolhimento de livros, revistas, gibis, DVD’s e da 

feira orgânica de produtos certificados.

Ainda no que diz respeito à garantia dos direitos 

da cidadania, a Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 

desenvolveu ações de cunho pedagógico e/ou rela-

cionadas à conscientização do eleitor acerca da cida-

dania e da importância do voto, no âmbito dos Proje-

tos Eleitor Jovem e Eleitor do Futuro, envolvendo as 

equipes pedagógicas das instituições de ensino que 

sediaram os eventos e autoridades deste Tribunal, 

contendo temas versando sobre a democracia, elei-

ções limpas e voto consciente, dentre outros assun-

tos pertinentes.

Objetivo Estratégico - Combate à corrupção e à 

improbidade administrativa.

O Tribunal desenvolve anualmente inspeções e 

correições com o propósito de observar a realidade 

cartorária, buscando aferir, de forma direta, a situa-

ção dos livros, processos e procedimentos e, con-
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sequentemente, verificar a necessidade de adotar 

medidas saneadoras para a resolução das principais 

dificuldades, garantindo uma prestação jurisdicional 

hígida e transparente.

Por outro lado, a unidade de Controle Interno e 

Auditoria da UPC, seguindo cronograma definido no 

Plano Anual de Auditoria, promove a realização de 

auditorias, para verificar a consistência e qualidade 

dos controles internos, avaliar os processos de geren-

ciamento de riscos e governança corporativa, bem 

como apoiar as atividades de controle externo.

Ainda com o objetivo de fomentar o combate à 

corrupção e à improbidade administrativa, deve-se 

registrar que no ano de 2019 o Tribunal teve excelen-

te desempenho de 100% de cumprimento da Meta 

Específica 1, aplicável à Justiça Eleitoral, consistente 

em promover campanhas voltadas ao eleitor para 

ampliar os conhecimentos sobre o funcionamento 

do processo eleitoral. A referida Meta foi direcionada 

à Escola Judiciária Eleitoral a qual promoveu ações 

para exlarecimento sobre segurança do voto eletrô-

nico, e esclarecimento do eleitor sobre o efeito do 

voto nulo, branco e abstenção na eleição.

Por outro lado, quanto à Meta Nacional nº 4 

(priorizar o julgamento dos processos relativos a cri-

mes contra a administração pública, à improbidade 

administrativa e aos ilícitos eleitorais), o Tribunal al-

cançou enorme êxito tanto no âmbito do 1º como 

do 2º graus, atingindo, respectivamente 114,29% e 

133,33%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO - CELERIDADE E  
PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Importante ação com foco na celeridade e pro-

dutividade na prestação jurisdicional consiste na 

implantação do processo judicial em meio eletrôni-

co. De fato, no ano de 2019 foi implementado o Pje 

(Processo Judicial Eletrônico) no 1º grau de jurisdição, 

em complementação à iniciativa que já tinha garan-

tido a instlação do sisteme ano 2º grau . Tal projeto 

favorece, também, o fortalecimento da segurança do 

processo eleitoral e da celeridade, outro importante 

eixo de direcionamento do Planejamento Estratégico 

do Tribunal.

Ainda com relação ao objetivo estratégico ‘ce-

leridade e produtividade na prestação jurisdicional’, 

convém registrar os resultados exitosos do Tribunal 

concernentes às metas nacionais estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça para o exercício 2018.

De acordo com o Sistema de Controle de Acesso 

(CNJ) e informações consolidadas pela Rede de Go-

vernança Colaborativa da Justiça Eleitoral, no que diz 

respeito às Metas Nacionais gerais a esta UPC, no ano 

de 2019, tem-se os seguintes resultados:

 

META 1 – JULGAR MAIS PROCESSOS  
QUE OS DISTRIBUÍDOS.
Julgar quantidade maior de processos de conheci-

mento do que os distribuídos no ano corrente;
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META 2 – JULGAR PROCESSOS MAIS ANTIGOS.
Identificar e julgar, até 31/12/2019, 90% dos proces-

sos distribuídos até 31/12/2017.

META 4 – PRIORIZAR O JULGAMENTO DOS 
PROCESSOS RELATIVOS A CRIMES CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, À IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA E AOS ILÍCITOS ELEITORAIS.
90% dos processos referentes às eleições de 2016 e 

75% dos processos de candidatos eleitos nas Eleições 

2018, distribuídos até 31/12/2018, que possam im-

portar na perda de mandato eletivo;

OBJETIVO ESTRATÉGICO - FORTALECIMENTO 
DA SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL.

Com o objetivo de se buscar o fortalecimento da 

segurança do processo eleitoral, houve em 2019 um 

maior incremento na divulgação de matérias sobre 

segurança da votação e de esclarecimento sobre o 

funcionamento do processo eletrônico de votação.

OBJETIVO ESTRATÉGICO -  
MELHORIA DA GESTÃO DE PESSOAS.

A valorização do capital humano do tribunal, a 

promoção de saúde e qualidade de vida são temas 

priorizados pela UPC. De fato, sob a perspectiva da 

melhoria da gestão de pessoas, as ações relacionadas 

ao programa qualidade de vida propiciou a realiza-

ção de campanhas e palestras promovendo maior 

integração entre os servidores.

A Escola Judicial Eleitoral promoveu ações de ca-

pacitação e atualização de servidores e Juízes Eleito-

rais no ano de 2019.

Por outro lado, a Ouvidoria Regional Eleitoral rea-

lizou diversas ações visando à preparação das Eleições 

2020 e, em geral, ao aperfeiçoamento da prestação ju-

risdicional desta Justiça especializada, com palestras 

destinadas aos universitários e ao público jovem.

OBJETIVO ESTRATÉGICO - APERFEIÇOAMENTO  
DA GESTÃO DE CUSTOS.

Em busca do aprimoramento do planejamento 

da ocupação imobiliária, promoveu-se melhorias nas 

instalações e espaços dos cartórios eleitorais, através 

de locação, restauração, realização de adaptações, 

respeitando, inclusive, as necessárias normas de 

acessibilidade.

Por outro lado, deve-se observar o constante 

aprimoramento da gestão de custos do Tribunal. De 

fato, a sistemática de apuração de custos na Justiça 

Eleitoral é regulamentada por meio da Resolução nº 

23.504, de 19 de dezembro de 2016, do Tribunal Su-

perior Eleitoral - TSE, e foi elaborada de modo a aten-

der aos dispositivos legais que determinam à Admi-

nistração Pública a manutenção de sistema de custos 

que permita a avaliação e o acompanhamento da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial do ór-

gão. A apuração de custos é viabilizada por meio de 

um sistema próprio, denominado “Sistema de Regis-

tro de Imóveis e Gerenciamento de Custos – SIGEC”, 

no qual são fornecidas as informações de custos, ob-

tidas diretamente de sistemas estruturantes da Jus-

tiça Eleitoral e, complementarmente, pelos Tribunais 

Eleitorais.

OBJETIVO ESTRATÉGICO - INSTITUIÇÃO  
DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA.

O Tribunal, buscando aperfeiçoar os mecanismos 

de gestão de risco, tem buscado cumprir o plano de 

ação estabelecido no ano de 2018 com o objetivo de 

implantar formalmente uma política de gestão de ris-

cos bem delineada. No ano de 2019 foram adotadas 
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medidas relativas a aquisição de normas COSO ERM 

e ABNT NBR ISO 31000:2018, identificação dos pro-

cessos prioritários de cada área, e ações de capacita-

ção dos servidores nos cursos “Bizagi Process Mode-

ler”, curso em COSO, COBIT e ITIL e Gestão de Riscos. 

 

Buscando fortalecer a cultura da transparência, 

houve o aprimoramento da “Transparência” no portal 

eletrônico do Tribunal, melhorando a comunicação 

não apenas para a sociedade, mas também, para seu 

público interno, a partir da ampliação da divulgação 

das informações institucionais, relativas às licitações 

e contratos; receitas e despesas; execução orçamen-

tária e financeira; remunerações, diárias e passagens; 

prestação de contas, auditorias e inspeções; indicado-

res de desempenho, metas e resultados; programas, 

ações, projetos e obras, assim como ao Serviço de In-

formações ao Cidadão, seja presencial ou eletrônico.

Em reconhecimento ao esforço empreendido o 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas foi laureado 

pelo CNJ com a 2ª colocação na segunda edição do 

Ranking da Transparência entre todos os Tribunais e 

Conselhos do País.

O Ranking, instituído pela Resolução CNJ n. 

260/2018, é realizado anualmente e busca valorizar os 

tribunais e conselhos que mais se destacam no forne-

cimento de informação de forma clara e organizada. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO - MELHORIA 
DA INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

No que toca à melhoria da infraestrutura e go-

vernança de Tecnologia da Informação, ressalte-se 

a contínua ampliação do rol de ferramentas e siste-

mas em uso com vistas ao aperfeiçoamento da ação 

administrativa, com priorização do item segurança 

da informação, para atender aos serviços ofertados 

on-line tanto para os usuários internos (servidores, 

magistrados) quanto aos externos (eleitores e de-

mais instituições), a exemplo da implantação do 

Processo Judicial Eletrônico, solução tecnológica 

que agrega requisitos importantes de segurança e 

de interoperabilidade.
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Por outro lado, o Tribunal procedeu à adequação 

da estrutura de governança de Tecnologia da Infor-

mação e Comunicação aos normativos de regência.

Com efeito, a Governança Corporativa de Tecno-

logia da Informação e Comunicação constitui o con-

junto estruturado de mecanismos destinados a per-

mitir à alta administração o planejamento, a direção e 

o controle da utilização atual e futura da TIC, a fim de 

contribuir para o cumprimento da missão e o alcance 

dos objetivos estratégicos da Instituição.

No Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os me-

canismos de Governança Corporativa de TIC foram es-

tabelecidos por meio da Resolução TRE/AL nº 15.732, 

publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de 

Alagoas em 14 de setembro de 2016. Dentre os me-

canismos que norteiam a Governança Corporativa de 

TIC no TRE/AL, podem ser citados o Plano Estratégico 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC), 

instituído pela Resolução TRE-AL nº 15.809/2017; o 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comu-

nicação (PDTIC), instituído pela Resolução TRE-AL nº 

15.818/2017; o Catálogo de Serviços de TIC, aprova-

do pela Portaria TRE-AL nº 438/2017; Política de Ges-

tão dos Ativos de TIC; o Comitê de Governança de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (CgvTIC), 

e o Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (CGTIC).

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ATRELADAS  
AOS MACRODESAFIOS

INDICADORES DE DESEMPENHO  
QUANTIFICADOS E ALINHADOS  
AOS OBJETIVOS

A seguir tem-se o resultado dos indicadores 

constantes do Planejamento Estratégico vigente afe-

ríveis no exercício de 2019:
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Levando-se em consideração a adoção, para fi ns 

didáticos, dos conceitos para avaliação dos resulta-

dos dos indicadores já preceituados pela Unidade de 

Controle Interno do TRE-AL (parâmetro “Bom”- Para 

aqueles que alcançarem uma meta acima de 80%; 

“Regular” - de 70% a 80%; e “Insatisfatório” - abaixo 

dessa faixa), tem-se que apenas x% dos indicadores 

mensurados não apresentaram resultado próximo ao 

esperado.

PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE

O Prêmio CNJ de Qualidade é um instrumen-

to estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), com a fi nalidade de estimular os tribunais bra-

sileiros na busca pela excelência na gestão e plane-

jamento; na organização administrativa e judiciária; 

na sistematização e disseminação das informações; 

e na produtividade, sob a ótica da prestação jurisdi-

cional. O desempenho dos tribunais é avaliado com 

base em critérios distribuídos em três eixos temáti-

cos: Governança, Produtividade, e Transparência e In-

formação. No ano de 2019 o TRE-AL foi premiado na 

categoria ouro, demonstrando o comprometimento 
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com a excelência na produção, gestão, organização 

e disseminação das informações administrativas e 

processuais.

DESAFIOS E INCERTEZAS.

Eventos externos impactaram a forma de gerir a 

instituição. Com efeito, a aprovação da Emenda Cons-

titucional 95 proporcionou forte impacto na gestão 

orçamentária da Administração Pública, exigindo 

dos gestores a otimização dos recursos financeiros 

de modo a atender as despesas imprescindíveis ao 

funcionamento do órgão, sem prejudicar a prestação 

de serviços aos usuários.

A perspectiva para os próximos exercícios é de 

que permaneça esse cenário orçamentário restritivo, 

impactando fortemente a necessidade de recomposi-

ção da força de trabalho do Tribunal. Por outro lado, as 

restrições orçamentárias também tem impacto negati-

vo profundo nos investimentos em infraestrutura imo-

biliária, dificultando ou mesmo inviabilizando a aquisi-

ção de imóveis adrede planejados, a exemplo daquele 

destinado à nova Sede da Secretaria do Tribunal.

Diante deste cenário de incertezas, o desafio que 

se impõe é de se promover a gestão patrimonial racio-

nal, garantindo a manutenção dos imóveis, bem como 

sua permanente fiscalização, sem gastos adicionais. 

Por outro lado, o Tribunal continuará primando pela 

redução nos gastos com energia e água/esgoto, man-

tendo a perspectiva de uso racional desses serviços, 

atendendo aos parâmetros socioambientais formal-

mente instituídos no Plano de Logística Socioambien-

tal, de modo a manter os resultados positivos já alcan-

çados no presente exercício.

PERSPECTIVA PARA OS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS 
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• GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DO PPA 2016-2019

A Lei do PPA 2016-2019 foi elaborada como um 

instrumento mais estratégico, no qual seja possível 

ver com clareza as principais diretrizes de governo e a 

relação destas com os Objetivos a serem alcançados 

nos Programas Temáticos.

Com base nessas diretrizes, o PPA 2016-2019 

contempla os Programas Temáticos e os de Progra-

mas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado.

Entende-se por PROGRAMA TEMÁTICO , aquele 

que expressa e orienta a ação governamental para a 

entrega de bens e serviços à Sociedade. Por sua vez, o 

PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO 

ESTADO, expressa e orienta ações destinadas ao apoio, 

à gestão e à manutenção da atuação governamental.

No caso específico do TRE-AL não há previsão de 

PROGRAMA TÉMÁTICO no PPA, sendo previsto ape-

nas 03 Ações específicas de Gestão e Manutenção, 

quais sejam :

20GP- Julgamento de Causas e Gestão Adminis-

trativa na Justiça Eleitoral, desmembrando-se em Pla-

no Orçamentário 01 e 02;

212B – Benefícios Obrigatórios aos Servidores Ci-

vis, Empregados, Militares e seus Dependentes;

2004 – Assistência Médica e Odontológica aos 

Servidores Civis, Empregados, Militares e seus De-

pendentes;

Essas ações fortalecem o Programa de GESTÃO 

DO PROCESSO ELEITORAL, através de ATIVIDADES 

que são desenvolvidas de forma contínua e perma-

nente, das quais resulta um produto ou serviço ne-

cessário à manutenção da ação de Governo.

Elencamos abaixo os percentuais de atingimen-

to das ações em termos de valores programados. 

Ações  
Orçamentárias

Valor  
Programado

Valor  
Executado

% Atingimento

Assistência Médica 
e Odontológica

2.218.800 2.173.124 97,94%

Benefícios 
Obrigatórios aos 

Servidores
4.035.086 3.897.637 96,59%

Julgamento de 
Causas e Gestão 
Administrativa

16.112.015 14.145.276 87,79%

Verifica-se um excelente atingimento das me-

tas previstas para a Ação de Benefícios Obrigatórios 

, bem como da Assistência Médica e Odontológica. 

Ainda temos a ação de Capacitação que tem desta-

que em Plano Orçamentário específico e que apre-

sentou uma significativa elevação de 116,78% em 

relação ao valor executado em 2018.
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• DA DISTRIBUIÇÃO NA PROPOSTA  
ORÇAMENTÁRIA

O Orçamento inicial Anual, do TRE-AL em 2019, 

fora consignado em R$ 112.279,29 assim distribuídos :

 

• DOS ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS  
ORÇAMENTÁRIOS

Ao longo do exercicío houve a necessidade 

de acréscimos orçamentários no montante de R$ 

13.335,92 e decréscimos no valor de R$ 2.861,22 con-

tribuindo para um acréscimo orçamentário líquido da 

ordem de R$ 10.474,70 distribuídos nas ações abaixo:

Em R$ 1.000

Ações Orçamentárias LOA inicial Adic/Canc. LOA Final

Julgamento de Causas Administrativas 13.687,92 2.997,55 16.685,47

Ativos Civis da União 70.897,58 6.411,49 77.309,07

Assistência Médica e Odontológica 2.218,80 -148,86 2.069,94

Benefícios Obrigatório aos Servidores 4.183,95 0,00 4.183,95

Contribuição da União 11.685,70 193,05 11.878,75

Aposentadorias e Pensões Civis 9.605,34 1.021,47 10.626,81

Total 112.279,29 10.474,70 122.753,98

• DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No tocante à execução orçamentária, houve um 

excelente desempenho em praticamente todas as 

ações orçamentárias, tanto aquelas constantes na 

propostas do TRE-AL, quanto aquelas descentraliza-

das pelo TSE como as ações de pessoal, benefícios, 

aposentadorias e contribuição da união.
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O percentual de execução da ação 20GP – Jul-

gamento de Causas Administrativas foi o que apre-

sentou menor desempenho (87,98%). A perda 

orçamentária nessa ação foi elevada em virtude 

principalmente das reorientações de aplicações das 

verbas orçamentárias destinadas inicialmente para a 

reforma do antiga SEDE.

De qualquer forma o atingimento geral foi de 

97,51% o que representa um excelente indicador de 

execução.

• DOS LIMITES FINANCEIROS

A Portaria TSE nº 865, de 05 de novembro de 2019, 

publicada no DOU nº 216, Seção 1, de 07/11/2019, p. 

149, estabeleceu como limite final de pagamento, 

para as despesas discricionárias do TRE-AL, no exer-

cício de 2019, o montante de R$ 17.519,96 para as 

despesas discricionárias, ação Julgamento de Causas 

Administrativas.

O atingimento de 80,20% do nosso limite de pa-

gamento foi um pouco superior ao anterior que era 

de 79,95%. Se considerarmos o valor empenhado, na 

ação JCGA, de R$ 14.680,35 o percentual de paga-

mento eleva-se para 95,7%.

• DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

O valor constante de Restos a Pagar no início do 

exercício de 2019 era da ordem de R$ 3.282.68, che-

gando na posição de dezembro/2019, antes da ins-

crição do exercício findo, ao montante de R$ 509,52, 

já deduzido o valor dos cancelamentos, no total de 

R$ 411.07.
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• DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS  
RESTOS A PAGAR

A Emenda Constitucional 95 trouxe grandes 

inovações ao controle do fluxo financeiro. A con-

corrência dos restos a pagar com o limite finan-

ceiro do orçamento do órgão impôs um maior 

acompanhamento dessa rubrica, evitando seu 

crescimento exponencial. O Tribunal no exercício 

de 2019 reduziu em 84,48% o montante de Restos 

a Pagar Inscritos e Reeinscritos no exercício findo 

de 2019, já levando-se em consideração os can-

celamentos efetuados no montante de R$ 411,07.

Em valores monetários corresponde ao paga-

mento, no exercício de 2019 ,do montante de R$ 

2.362,09, sendo 2.215,76 de RP´s Não Processados e 

146,31 de RP Processado .

• DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 
DO EXERCÍCIO FINDO DE 2019

A Administração efetou um forte trabalho na re-

dução do saldo de Restos a Pagar. Para que isso ocorra 

é necessário o esforço em duas frentes , quais sejam: 

efetuar o pagamento dos saldos de Restos a Pagar 

mas também reduzir as inscrições ao final do exercício.

 

GESTÃO DE PESSOAS

• CONFORMIDADE LEGAL

No Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os 

atos referentes à gestão de pessoal (abrangendo 

servidores ativos, inclusive requisitados e autori-

dades, além de servidores inativos e pensionistas) 

são pautados em normas da Constituição Federal; 

em Leis Federais, entre as quais se destacam a Lei 

8.112/1990 e a Lei 11.416/2006; e ainda em atos 

normativos infralegais oriundos de órgãos federais 

diversos, especialmente o Tribunal Superior Elei-

toral, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de 

Contas da União e o próprio Tribunal Regional Elei-

toral de Alagoas, acompanhado pela Seção de Ina-

tivos, Pensionistas e Normas de Pessoal (SIPNP). 

 
Atos normativos regularmente 

aplicados pela SIPNP
Manifestações da SIPNP em 2019

10 Leis 538 Pareceres

29 Resoluções 352 Despachos

10 Instruções Normativas 11 Informações

7 Ordens de serviço
372 Manifestações -  

Legalidade em diárias

2 Decretos 5 Minutas de atos normativos

3 Portarias -

Total : 61 Total: 1.278

Fonte: SIPNP/COPES
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APONTAMENTOS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Os atos praticados pela SIPNP são submetidos a 

controle interno pela Coordenadoria de Controle In-

terno e Auditoria e a controle externo pelo Tribunal 

de Contas da União.

Relativamente ao ano de 2019, cabe destacar 

a continuidade da tramitação de procedimento em 

que o Tribunal de Contas da União apontou indícios 

de irregularidades referentes a possíveis acumula-

ções indevidas de cargos públicos envolvendo 7 ser-

vidores deste Regional. Coube a esta SIPNP fornecer 

informações visando esclarecer tais situações.

Por fim, cabe destacar que todos os processos de 

concessão de aposentadorias e pensões são revisa-

dos pela Coordenadoria de Controle Interno e Audi-

toria e os atos de concessão submetidos à homologa-

ção pelo Tribunal de Contas da União.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Anualmente são avaliados tópicos (indicadores) 

previstos no Planejamento Estratégico do Órgão 

(2016-2021), cujos resultados apontam a aderência 

ou satisfação dos servidores com tais indicadores:

 

Indicador
Período de

aferição
Meta

Percentual
alcançado

Clima Organizacional 2017 - 2018 * 80% 77%

Grau de Satisfação com o 
Programa Qualidade de Vida

2017 - 2018 * 75% 73%

Grau de Aderência ao Plano
Anual de Capacitação - PAC

2019 80% 87,23%

* O biênio 2019- 2020 só será aferido em Janeiro de 2021.

• AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

O quadro de pessoal do Tribunal Regional Elei-

toral de Alagoas é dividido entre as Unidades de 1º 

Grau e 2º Grau. O 1º Grau é composto pelos Cartó-

rios Eleitorais, Central de Atendimento do Eleitor e 

Postos de Atendimento Definitivo. A Justiça Eleitoral 

está presente em 43 (quarenta e três) dos 102 (cento 

e dois) municípios Alagoanos e em todas as Unidades 

há ao menos um servidor efetivo do quadro de Pes-

soal próprio. No 2º Grau se encontram as Unidades 

Administrativas e Judiciais.
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Quase metade dos servidores do quadro efetivo 

tem faixa etária entre 41 e 50 anos de idade. Deve ser 

destacado que, por restrições orçamentárias, o últi-

mo Concurso Público foi realizado em 2009, sendo, a 

força de trabalho, em parte, recomposta com redistri-

buições com outros Tribunais Federais. A maioria dos 

servidores tem faixa salarial entre R$ 10.000,00 e R$ 

13.000,00.

A maior parte dos servidores está lotada nas Uni-

dades Judiciárias, especialmente no 1º grau de Ju-

risdição, que atua diretamente no atendimento aos 

cidadãos.

A Justiça Eleitoral não possui quadro próprio de 

magistrados e promotores, sendo designados, para o 

1º grau de jurisdição, Juízes de Direito do Tribunal de 

Justiça e Promotores do Ministério Público Estadual 

para exercerem a função de Juiz Eleitoral e Promotor 

Eleitoral, respectivamente. O 2º grau de jurisdição 

é composto por Desembargadores do Tribunal de 

Justiça, Juiz Federal, Juízes de Direito e Juristas, bem 

como por Procurador Federal.

Fonte: SRS/CODES

• ESTRATÉGIA DE RECRUTAMENTO  
E ALOCAÇÃO DE PESSOAS

A principal forma de provimento em cargos efe-

tivos pertencentes a esta Justiça Especializada é a no-

meação decorrente por aprovação em concurso pú-

blico, nos termos previstos na Constituição Federal de 

1988 – CF/88 e na Lei nº 8.112/90. O último concurso 

público realizado pelo TRE/AL teve o final da vigência 

em julho de 2014, desde então a recomposição do 

quadro de servidores efetivos vem ocorrendo por re-

distribuição de cargos vagos, com base no Art.37 da 

referida Lei e normativos aplicáveis a esta Justiça Elei-

toral, a exemplo da Resolução TSE nº 23.563/2018.

No que diz respeito aos provimentos de cargos 

em comissão, o Tribunal, de igual modo, observa 

a Carta Magna e o Estatuto dos Servidores Públi-

cos Federais, bem como, o disciplinado pela Lei nº 

11.416/2006, nomeando servidores efetivos inte-

grantes de seu quadro de pessoal para exercerem, 

pelo menos, 50% dos cargos em comissão existentes 

no Órgão. Outro ponto observado é a exigência de 

formação superior para investidura.

Acerca da alocação dos recursos humanos exis-

tentes no Órgão, foram iniciados os estudos visando 

à adequação da força de trabalho do primeiro grau 

desta Justiça Especializada, os cartórios eleitorais, 

especialmente pela extinção de 13 zonas eleito-

rais, resultando na publicação da Resolução TRE- AL 

15.966/2019, que define o quadro mínimo de servi-

dores da Justiça Eleitoral por cartório eleitoral, que 

servirá de parâmetro para as ações da Administração. 

Em outra frente, registra-se que as alocações de pes-

soal ocorridas nos âmbitos do 2º grau e Área Admi-

nistrativa observam as necessidades das áreas, a for-

mação e o interesse dos servidores, privilegiando a 

política de gestão de pessoas do Órgão.
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Fonte: SRACF/CODES

• DETALHAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL

Em 2019, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

teve um gasto de 88,5 milhões com pessoal ativo, sen-

do 88 milhões e 385 mil com as folhas de pagamentos 

mensais e 65 mil com as Eleições. O gasto com pesso-

al inativo e os pensionistas foi de 10,6 milhões.

CUSTO DIRETO COM DESPESA DE PESSOAL 
ATIVO EM 2019 (SEM ELEIÇÕES)

88,4 Milhões

Vantagens Fixas
68,54%

Exercício Anterior
0,08%

Vantagens Variáveis
4,93%

Gratificação Natalina
5,85%

Patronal
13,90%

Gratificação: Membros, 
Juízes e Promotores

6,70%

CUSTO DIRETO COM DESPESAS 
DE PENSIONISTAS EM 2019

2,1 Milhões

Pensão Civil
92,31%

Gratificação Natalina
7,69%

CUSTO DIRETO COM DESPESAS DE 
PESSOAL INATIVO EM 2019

8,5 Milhões

Vantagens Fixas
86,57%

Vantagens Variáveis 
5,00% Exercício Anterior

-
Gratificação Natalina

7,87%
Indenizações

0,56%

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 
PESSOAL COM ELEIÇÕES 2019

65 Mil

Serviços Extraordinários
83,35%

Gratificação: Membros, 
Juízes e Promotores

-

Exercício Anterior
15,88%

Patronal
0,77%

 
Fonte: SFP/COPES. Dados extraídos do SIAFI 

Fonte: SFP/COPES. Dados extraídos do SIAFI

EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM  
PESSOAL- 2018/2019 (SEM ELEIÇÕES)

O incremento das despesas com pessoal deu-se 

em virtude das revisões dos salários dos servidores 

do Poder Judiciário da União, nos termos da Lei nº 

13.317/2016, e das aposentadorias e pensões rea-
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justadas pelo índice aplicado ao Regime Geral de 

Previdência Social (INSS), nos termos da Portaria MF 

nº 9/2019. A redução em Pensionistas ocorreu de-

vido ao falecimento de um beneficiário no final do 

ano de 2018.

• AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO,  
REMUNERAÇÃO E MERITOCRACIA

A movimentação na carreira dos servidores efe-

tivos deste Tribunal é disciplinada pela Resolução 

22.582/2007 e poderá ocorrer por progressão funcio-

nal, que é a movimentação do servidor de um padrão 

para o seguinte, num total de 13 (treze) existentes 

na carreira, e promoção, que é a movimentação do 

servidor de uma classe para a seguinte, dentre as 03 

(três) classes existentes.

Durante o exercício de 2019 este Tribunal pro-

moveu a avaliação de 78 servidores em desenvolvi-

mento na carreira, aferindo o cumprimento dos 12 

meses de efetivo exercício no cargo e o alcance de 

desempenho satisfatório, e no caso da promoção, a 

participação em conjunto de ações de capacitações 

que totalizavam o mínimo de 80h/aula, concedendo 

64 progressões e 14 promoções. Atualmente o qua-

dro efetivo deste TRE/AL possui 242 servidores no fi-

nal da carreira e não conta com servidores em estágio 

probatório.

Como política meritocrática instituída nesta Jus-

tiça Eleitoral, a movimentação na carreira resulta em 

acréscimo nos vencimentos dos servidores, tendo 

como referência à classe/padrão que alcançou, nos 

termos previstos Lei nº 11.416/2006, cujos vencimen-

tos básicos, de início e fim de carreira, seguem descri-

tos na tabela de remuneração abaixo:

 

Cargo Classe /Padrão Vencimento (R$)

Analista Judiciário
A1 5.189,71

C13 7.792,30

Técnico Judiciário
A1 3.163,07

C13 4.749,33

Auxiliar Judiciário
A1 1.621,12

C13 2.812,73

Fonte: SRACF/CODES

Conforme disciplinado pelo art.5º da Lei nº 

11.416/2006, 109 servidores, de um total de 112 ocu-

pantes de Cargo em Comissão (CJ) e Funções Comis-

sionadas (FC) de natureza gerencial, cuja ocupação é 

decorrente de nomeações e designações do Presiden-

te do Tribunal, foram capacitados sobre temas afetos 

à condição de gestor, como previsto na referida Lei.

QUADRO DE OCUPAÇÃO DOS CARGOS E 
FUNÇÕES DE NATUREZA GERENCIAL

Situação Funcional Quantidade Percentual(%)

Efetivos 86 76,78

Removidos 14 12,50

Requisitados 4 3,58

Sem Vínculos 8 7,14

Total 112 100

Fonte: SRACF/CODES

Como política de reconhecimento e valorização 

dos servidores efetivos, foram concedidos adicionais 

decorrentes da participação em ações de treinamen-

to ou conclusão de cursos de nível superior e de pós-

-graduação, em sentido amplo ou estrito, nas diversas 

áreas de interesse do Tribunal, nos termos previstos 

na Lei nº 11.416/2006 e regulamentações internas. 

Durante 2019, este Órgão autorizou a concessão do 

adicional a 128 servidores, por participação em ações 

de treinamento e 03 decorrentes da conclusão de 

cursos de nível superior e de pós-graduação.
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• AÇÕES VOLTADAS À SAÚDE  
E QUALIDADE DE VIDA

Diversas ações foram realizadas pelo Programa 

Qualidade de Vida em 2019, com vistas ao favoreci-

mento do bem-estar e à valorização dos servidores, o 

que aumenta a satisfação com o trabalho e a produti-

vidade organizacional de forma geral.

 

 

• CAPACITAÇÃO: ESTRATÉGIA E NÚMEROS

As ações de capacitação são promovidas pelo 

Tribunal baseadas no planejamento realizado anual-

mente (PAC).

DETALHES DO ORÇAMENTO 
 

Especificação dos valores CODES(R$) EJE(R$) Total(R$)

Planejados inicialmente 366.600,00 144.894,00 511.494,00

Após os cortes 352.980,00 107.472,00 460.452,00

Remanejamento/Reforços 178.940,00 -65.940,00 ------

Executados 463.015,44 19.474,58 482.490,02

Não utilizados 68.904,56 22.057,42 90.961,98
 

Fonte: SRACF/CODES e EJE

DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS EM 
CAPACITAÇÃO POR GRAU DE JURISDIÇÃO 
 

Area CODES(R$) EJE(R$) Total Geral %
Qtd. 

Capacitados

1° grau 62.257,78 9.831,64 72.089,42 14,7 107

2° grau 65.828,10 4.726,75 70.554,85 14,87 42

Administrativa 334.929,56 4.916,19 339.845,75 70,43 89

Totais 463.015,44 19.474,58 482.490,02 100 238
 

Fonte: SRACF/CODES e EJE

Ressalta-se, ainda, a concessão de Auxílio-Bolsa 

destinado à participação de servidores em cursos 

de Pós-Graduação, benefício disciplinado através de 

normativo interno e edital de seleção publicado anu-

almente.

Acerca do alinhamento das capacitações rea-

lizadas com o Macrodesafio-Melhoria de Gestão de 

Pessoas, previsto no Planejamento Estratégico do Ór-

gão, especificamente, sobre o percentual de cursos 

previstos no Plano Anual de Capacitação - PAC em 

relação ao total de cursos ministrados, que objeti-

va Avaliar o grau de priorização do PAC, registra-se 

que, em 2019, este Tribunal superou a meta de 80% 

de aderência, alcançando o percentual de 87,23%. 

 

Fonte: SRACF/CODES

• PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS

Um dos principais desafios da Secretaria de Gestão 

de Pessoas é a gerência da força de trabalho, tendo em vis-

tas as restrições orçamentárias ocorridas nos últimos anos, 

que inviabilizaram os provimentos de cargos por nomea-

ção e a redistribuições recíprocas com cargos vagos deste 

Órgão, impedindo a recomposição da força de trabalho.
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Foi realizado um levantamento, onde verificou-

-se que o número de aposentadorias concedidas e 

em trâmite, aliado abono permanência concedido e 

passível de concessão é bastante alto, conforme grá-

fico abaixo, o que agrava ainda mais a situação.

AÇÕES FUTURAS

• Continuação do Dimensionamento da Força 

de Trabalho no âmbito do Tribunal Regional 

Eleitoral;

• Execução do Plano de Capacitação Anual;

• Regulamentação da participação dos servi-

dores em ações de educação corporativa;

• Melhoria da página SGP na intranet;

• Alimentação do módulo Averbações do 

Tempo de Serviço no SGRH;

• Continuação das ações do Programa Quali-

dade de Vida com foco nas ações de saúde e 

bem-estar;

• Projeto de tratamento de Ocupações Críticas;

• Projeto de preparação para aposentadoria;

• Redimensionamento da Força de Trabalho – 

Cartórios Eleitorais e Secretaria;

• Implantação da 3ª fase do projeto Gestão por 

Competências (Avaliação das Competências 

e feedback);

• Implementação de novos projetos (prepara-

ção para aposentadoria, educação à distância, 

instrutoria interna, redução do absenteísmo);

• Preparação de sucessores para tratamento 

de ocupações críticas.

GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS  
ESPECIAIS DE GESTÃO

Processos de contratação em 2019 – SLC

Tipo Quantidade

Contratações diretas 135

Pregões 82

Outras modalidades 4

Total 221
 

FONTE: SLC/COFIN

R$ 14.011.183,80 em contratações em 2019 
(Fonte SLC/COFIN):

R$ 9.565.427,35 (valores decorrentes de pregões 

realizados) R$ 4.372.431,00 (valores das contra-

tações diretas)
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R$ 73.325,45 (valores das tomadas de preços)

 
Principais Contratações Diretas

Tipo Quantidade
Valor total das 
contratações

Locação de imóveis 37 R$ 2.387.175,52

Energia elétrica 1 R$ 1.007.506,29

Capacitação de 
servidores

35 R$ 219.369,47

Água e Esgoto 10 R$ 172.026,38

Total 83 R$ 3.786.077,66

FONTE: SLC/COFIN

CONTRATAÇÕES DIRETAS – JUSTIFICATIVAS

Destacam-se as contratações com locação de 

imóveis, em face da estrutura pulverizada, caraterísti-

ca desta especializada, em todo o estado de Alagoas, 

cujas contratações acabam sendo por dispensa de 

licitação, diante da indisponibilidade de imóveis que 

atendam nossas necessidades, nos municípios que 

sediam a justiça eleitoral, situação que ocorre, inclu-

sive com a sede deste Regional. Destacam-se, ainda, 

as contratações com fornecedora de energia elétrica 

e capacitação de servidores, justificadas pela inexigi-

bilidade, em virtude de sua exclusividade.

CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES EM 2019

As contratações mais relevantes do TRE/AL dizem 

respeito aos gastos direcionados ao funcionamento 

administrativo do órgão, especialmente serviços de 

vigilância, limpeza, manutenção predial e apoio ad-

ministrativo, como podemos observar abaixo:

Processos Continuados

Áreas Valor (R$)

Vigilância Armada 2.060.814,63

Limpeza 585.365,15

Manutenção predial 305.115,08

Apoio Administrativo 1.562.862,04

Total 4.514.156,90

FONTE: SEGEC

Destacam-se, ainda, os valores referentes à atu-

alização das soluções de processamento de dados, 

manutenções, aquisições de hardware e software.

Vale ressaltar que foram feitas licitações e con-

tratações de serviços de reforma de cartórios elei-

torais, bem como adquiridos mobiliários para estes, 

alinhando- se, assim, com as ações estratégicas do 

TRE/AL, que tem como objetivo a melhoria das con-

dições dos referidos cartórios. Nesse sentido, citamos 

como exemplos mais relevantes a continuidade das 

reformas realizadas na 19ª ZE – Santana do Ipanema 

e 46ª ZE – Cacimbinhas, que contribuíram muito para 

a melhoria da infraestrutura física e o funcionamen-

to adequado das atividades institucionais do TRE/AL, 

nas respectivas localidades.

JUSTIFICAM-SE AS CONTRATAÇÕES MAIS 
RELEVANTES PELA NECESSIDADE DE:

1. Prover a infraestrutura física para o funciona-

mento adequado das atividades institucionais do 

TRE/AL, com conforto e qualidade.

2. Garantir a modernização do nosso parque 

tecnológico para que possamos as- segurar, espe-
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cialmente, nossos dados digitais e as nossas informa-

ções, bem como agilizar o serviço a ser prestado, com 

qualidade e eficácia.

3. Conceder a qualificação técnica necessária aos 

servidores que desempenham suas atribuições neste 

Regional, agregando valor as entregas, tanto para o 

públi- co interno, como externo.

CONFORMIDADE LEGAL

O TRE/AL conta com Assessoria Jurídica e Asses-

soria de Contas e Apoio à Gestão, instâncias superio-

res que garantem a conformidade das contratações 

com a legislação vigente, principalmente com as Leis 

nº 8.666/93 e 10.520/02, e demais normas aplicáveis, 

especialmente aquelas emitidas pelo CNJ e TSE, além 

das boas práticas adotadas nas instruções normativas 

da SEGES/MPOG, na forma recomendada pelo TCU.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

No âmbito das contratações pode-se destacar en-

tre, os objetivos estratégicos da instituição, a garantia 

da infraestrutura, a alocação de recursos orçamentários 

e a eficiência na condução dos procedimentos internos.

As boas práticas de gestão de licitações e Con-

tratos tem o condão de criar mecanismos para que 

os objetivos estratégicos possam ser desenvolvidos 

de forma eficaz, possibilitando, assim, o atingimen-

to de nossa missão institucional, com agilidade nas 

contratações e eficiência na aplicação dos recursos 

disponibilizados às ações do Órgão.

DESAFIOS, FRAQUEZAS E RISCOS NA  
GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Em nosso contexto, o maior desafio colocado é 

o de garantir a contratação em tempo e modo, evi-

tando atrasos que podem comprometer as ações do 

Órgão, inclusive no aspecto orçamentário, frente aos 

reflexos do novo regime fiscal, situação que desafia 

a gestão a concluir as contratações em condições de 

executar no exercício, minimizando os riscos de ins-

crição em restos a pagar.

Ressaltamos, ainda, que a fase mais delicada no 

momento da condução do processo de aquisição en-

contra-se intrinsecamente ligada a área de licitações, 

principalmente em sua fase interna, que deve ser 

bem conduzida, direcionando o feito, à fase seguin-

te, com uma probabilidade maior de êxito. Por isso, a 

qualificação dos servidores que conduzem esse pro-

cesso é de extrema importância.

GESTÃO DO PATRIMÔNIO 
E INFRAESTRUTURA

INFRAESTRUTURA MOBILIÁRIA

A gestão dos bens permanentes do TRE-AL é con-

duzida pela Seção de Patrimônio, unidade vinculada 

à Coordenadoria de Material e Patrimônio, que con-

trola a movimentação dos bens permanentes adqui-

ridos, cedidos, transferidos e doados, o tombamento 

e destinação às unidades usuárias, o registro das mo-

vimentações entre unidades, a recepção de bens em 

desuso e sua destinação, inclusive, quando for o caso, 

para o devido desfazimento por Comissão designada 

para este fim, bem como as correspondentes escritu-

rações em sistema próprio e contábeis decorrentes.

Os bens permanentes que dizem respeito a este 

Regional totalizam aproximadamente R$ 13,4 mi-

lhões, dos quais destacam-se os equipamentos de 

processamento de dados, que perfazem cerca de R$ 

9,4 milhões (70,14% do total de ativos). Da totalidade 

de nosso acervo, somente no exercício de 2019, foram 
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acrescidos cerca de R$ 2,7 milhões em bens perma-

nentes, sendo 49,22%, referentes a equipamentos de 

TI e, 35,34%, em softwares, adquiridos em decorrên-

cia da modernização do parque tecnológico, neces-

sário para a continuidade da implementação, iniciada 

em 2018, dos procedimentos eletrônicos, na forma 

recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça. 

 
Distribuição dos Bens Patrimoniais

Processamento de Dados 9.444.689,98 70,14%

Software 941.271,98 6,99%

Mobiliário 1.229.790,84 9,13%

Veículos 356.960,62 2,65%

Outros 1.493.556,87 11,09%

Totais 13.466.270,29 100,00%

 

INFRAESTRUTURA IMOBILIÁRIA

Prédios Gerenciados – 2019– SLC Quantidade

Alugados 38

Cedidos 5

Próprios 11

Funcionamento em Fórum  
da Justiça Estadual

4

Total de Prédios Gerenciados 55

 
PRINCIPAIS DESAFIOS:

Otimizar a ocupação predial, eliminando loca-

ções e priorizando o funcionamento das unidades 

em prédios próprios - em 2019 houve redução do nú-

mero de imóveis locados, em razão do rezoneamen-

to. Iniciou-se o exercício com 38 (trinta e oito) imó-

veis locados, sendo finalizado com apenas 26 (vinte e 

seis) imóveis, resultado que representa uma redução 

de aproximadamente 32%.

O atual desafio consiste na mudança de localida-

de da atual sede (imóvel alugado) para a antiga sede 

(imóvel próprio em procedimento de reforma), situa-

ção que, após concretizada, representará uma redu-

ção de mais de 50% do valor atualmente dispendido 

com locação de imóveis.

Foram realizadas pequenas reformas em diversas 

unidades e reformas substanciais nos seguintes imó-

veis: Maceió (antiga Sede - Sinimbu), Cacimbinhas e 

Santana do Ipanema (Cartórios Eleitorais). Além disso, 

ocorreu aquisição de placas sinalizadoras, desmonta-

gem e montagem de divisórias, visando a melhoria e 

adequação das unidades.
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GESTÃO DA TECNOLOGIA  
DA INFORMAÇÃO

• CONFORMIDADE LEGAL

A governança e a gestão de tecnologia da infor-

mação no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas foram fixadas a partir da edição da Resolu-

ção TRE/AL nº 15.732, publicada no Diário Eletrônico 

da Justiça Eleitoral de Alagoas em 14 de setembro de 

2016.

Além disso, são observadas as diretrizes defini-

das por órgãos superiores e de controle, a exemplo 

da Resolução nº 182, de 17 de outubro de 2013, e da 

Resolução nº 211, de 15 de dezembro de 2015, am-

bas do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, busca-se tratar as ações objeto de apon-

tamentos oriundos de auditorias internas e externas, 

como também adotar medidas com a finalidade de 

aperfeiçoar os índices decorrentes dos levantamen-

tos de governança promovidos pelo Tribunal de Con-

tas da União e pelo Conselho Nacional de Justiça. 

MODELO DE GOVERNANÇA DE TI.

As estruturas responsáveis pelas decisões-chave 

de TI no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas são o 

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação 

e Comunicação (CGovTIC) e o Comitê de Gestão de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), 

cujas composições foram definidas na Resolução 

TRE/AL nº 15.732/2016.

No que é referente aos mecanismos que nor-

teiam a governança de TI, atualmente estão vigentes:

1. Plano Estratégico de Tecnologia da Informa-

ção e Comunicação (PETIC) para o período de 

2017 a 2022, instituído pela Resolução TRE/AL nº 

15.809/2017;

2. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (PDTIC) para o período de 2019 

a 2020, instituído pela Resolução TRE/AL nº 

15.972/2019;

3. Catálogo de Serviços de Tecnologia da Infor-

mação e Comunicação, aprovado pela Portaria 

TRE/AL nº 438/2017;

4. Política de Gestão de Ativos de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, instituída pela Reso-

lução TRE/AL nº 15.821/2017;

5. Política de Continuidade de Serviços Essenciais 

de Tecnologia da Informação e Comunicação, 

instituída pela Resolução TRE/AL nº 15.822/2017;

6. Política de Gestão de Pessoas da área de Tec-

nologia da Informação e Comunicação, instituí-

da pela Resolução TRE/AL nº 15.970/2019;

7. Política Corporativa de Gestão de Riscos de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, insti-

tuída pela Resolução TRE/AL nº 15.978/2019;
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8. Processo de Gerenciamento, Monitoramento 

e de Aferição Periódica dos Acordos de Nível de 

Serviços Essenciais de Tecnologia da Informação 

e Comunicação, instituído pela Portaria TRE/AL 

nº 358/2019;

9. Processo de Gerenciamento de Capacidade de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, insti-

tuído pela Portaria TRE/AL nº 354/2019;

10. Processo de Gerenciamento de Escopo e de 

Arquitetura, instituído pela Portaria TRE/AL nº 

355/2019;

11. Processo de Gerenciamento de Liberação 

e Implantação de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, instituído pela Portaria TRE/AL nº 

360/2019;

12. Processo de Gerenciamento de Mudanças de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, insti-

tuído pela Portaria TRE/AL nº 359/2019;

13. Processo de Gerenciamento de Problemas, 

instituído pela Portaria TRE/AL nº 356/2019;

14. Processo de Sustentação e Manutenção, insti-

tuído pela Portaria TRE/AL nº 357/2019;

15. Metodologia de gerenciamento de portfólio 

e projetos de Tecnologia da Informação e Co-

municação, instituída pela Resolução TRE/AL nº 

15.977/2019.

• MONTANTE DE RECURSOS  
APLICADOS EM TI.

O montante de recursos aplicado para contra-

tações e aquisições referentes a tecnologia da infor-

mação para o exercício 2019 totalizou o valor de R$ 

2.204.531,90, incluídas as ações de investimento (R$ 

213.702,21) e de custeio (R$ 1.990.829,69).

• CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES  
DE RECURSOS DE TI.

Levando-se em consideração a natureza da Jus-

tiça Eleitoral, que precipuamente tem a responsabi-

lidade de prestar atendimento ao eleitor e realizar o 

processo eleitoral de forma célere e segura, os prin-

cipais contratos de tecnologia da informação são os 

pertinentes aos serviços de conectividade entre o 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios 

Eleitorais e os demais escritórios remotos que even-

tualmente são instalados para atividades específicas.

Neste contexto, merecem destaque:

a) contrato TRE/AL nº 40/2014 (backbone secun-

dário): responsável pela interligação entre o pré-

dio sede do TRE de Alagoas e os diversos Cartó-

rios Eleitorais do Estado;

b) contrato TRE/AL nº 30/2016: interconexão de 

dados entre o prédio sede do TRE/AL e o Fórum 

Eleitoral de Maceió, sendo este último o respon-

sável pelo maior colégio eleitoral do Estado;
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c) contrato TRE/AL nº 18/2017: interconexão de 

dados entre o prédio sede do TRE/AL e o Fórum 

Eleitoral de Arapiraca, sendo este último o res-

ponsável pelo segundo maior colégio eleitoral 

do Estado;

d) contratos TRE/AL nº 01 e nº 20/2017: intercone-

xão de dados do prédio sede com a rede mundial 

de computadores, mantidos os canais de comu-

nicação principal e o redundante, na forma do 

que determina o Conselho Nacional de Justiça, 

consoante o teor da Resolução CNJ nº 211/2015.

• PRINCIPAIS INICIATIVAS –  
SISTEMAS E PROJETOS 

Inicialmente, como principal projeto iniciado no 

exercício de 2019, a decorrer do objetivo institucio-

nal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, teve-se 

o início do planejamento das ações técnicas para a 

realização das eleições municipais que ocorrerão no 

ano de 2020, como os estudos relativos aos pontos 

de transmissão e a logística de manutenção e distri-

buição de urnas eletrônicas.

Dentre os sistemas relevantes, cita-se a amplia-

ção do funcionamento do Processo Judicial Eletrôni-

co (PJe), com o envolvimento dos magistrados e ser-

vidores que atuam nos Cartórios Eleitorais.

Em paralelo, com forma de concluir a virtualiza-

ção de todos os processos, garantiu-se o funciona-

mento do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 

no Tribunal e nos Cartórios Eleitorais, permitindo a 

criação e a tramitação de processos administrativos 

de modo completamente eletrônico em todas as ins-

tâncias da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Além disso, permaneceram informatizadas as 

atividades relativas ao controle de gestão de pessoas 

(sistema SGRH), à publicação em diário oficial (DEJE-

AL), ao controle patrimonial (sistema ASI), ao acom-

panhamento de contratos (sistema SIAC) e ao reem-

bolso de oficiais de justiça.

• PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS.

Figura-se como desafio e ações futuras a per-

manente missão de aperfeiçoar os mecanismos já 

implementados e de definir novas iniciativas de go-

vernança e de gestão de tecnologia da informação, 

não só com reflexos nos índices instituídos pelo Con-

selho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Contas 

da União, como também, sobretudo, com a moderni-

zação da prestação dos serviços informatizados aos 

cidadãos.
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE NAS 
CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

No Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas existe 

sempre a preocupação com a aquisição de produtos 

e contratação de serviços que respeitem o meio am-

biente e que não afetem a qualidade de vida desta e 

de gerações futuras. Os critérios sustentáveis são pre-

vistos nas especificações técnicas constantes nos Ter-

mos de Referência de forma clara, objetiva, formula-

dos de maneira que não frustrem a competitividade. 

Alguns aspectos de sustentabilidade adotados no TRE-AL

Os produtos utilizados pela empresa contratada responsável pela limpeza
do Tribunal obedecem às classificações e especificações da ANVISA,  

observando a Lei n. 6.360/76, regulamentada pelo Decreto n. 8.077/13;

Produtos como sabão e detergentes, adquiridos pelo Tribunal, são isentos 
de fósforo ou com a concentração dentro do limite máximo;

Álcool, água sanitária, detergentes, ceras, sabões, saponáceos, desinfetantes, 
inseticidas são adquiridos com a regularidade aferida pela ANVISA;

Prioriza-se, quando da aquisição, produtos concentrados e/ou que 
possam comercialização em refil;

Opta-se, quando possível, pelas assinaturas de revistas e periódicos em 
versões eletrônicas.

Fonte: SAD/SBE

ENERGIA ELÉTRICA 

No exercício de 2019, 

três foram as ações es-

tabelecidas para serem 

executadas, foram prio-

rizadas e encontram-se 

em execução no momento, quais sejam: utilização, 

sempre que possível, de sensores de presença em lo-

cais de trânsito de pessoas; substituição paulatina, 

sempre que possível, de lâmpadas com maior eficiên-

cia energética e realização de campanhas de sensibi-

lização e consumo consciente quanto ao uso de ener-

gia elétrica.

 

ÁGUA E ESGOTO 

As duas ações previstas 

no PLS estão em execu-

ção, quais sejam: adotar 

medidas para evitar o 

desperdício de água e 

realizar campanhas de sensibilização e consumo 

consciente quanto ao uso da água. Pela série históri-

ca, percebe-se que houve aumento especialmente 

em razão da economia de mercado e sua variação in-

flacionária.

 

Relatório de Gestão 2019 (0813730)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 76



Pág. 62Resultados e desempenho da Gestão04

PAPEL 

A quantidade de res-

mas de papel branco, 

no exercício 2019, au-

mentou em quase 36% 

(de 397 para 540 res-

mas/ano). Apesar do aumento, no montante geral, a 

quantidade de resmas de papel continuou decres-

cendo em, aproximadamente, 17% com relação ao 

período anterior.

Nesse sentido, como objetivo para 2019, foi realizado 

um planejamento para continuidade das campanhas 

de conscientização, inclusive, com metas a serem al-

cançadas individualmente pelas unidades, pois ainda 

é visível no Tribunal um número excessivo de impres-

sões, detectado notadamente em anos Eleitorais.

Com efeito, em 2019, foi ampliada a Instalação, nos 

computadores que ainda não possuíam o sistema 

do software Papercut que apura a quantidade de im-

pressão, podendo ser feito planejamento para viabi-

lização durante as visitas técnicas da Tecnologia da 

Informação.

Outrossim, as ações continuadas de sensibilização 

quanto ao consumo consciente de papel estão sen-

do efetivadas, sendo que, como efeito das referidas 

ações verificou-se forte decréscimo no gasto de pa-

pel do Tribunal.

A previsão para 2020 é que haja uma redução maior 

no consumo de papéis neste regional, devido a ex-

pansão do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e ao Sis-

tema Eletrônico de Informações (SEI).

Entre as iniciativas em andamento para assegurar o 

objetivo previsto estão campanhas de conscientiza-

ção quanto ao consumo consciente e adoção de me-

didas ambientalmente corretas, além da publicação 

da Portaria nº 39/2020 da Presidência do TRE-AL que 

regulamentou o uso de copos descartáveis e dispõe 

sobre a racionalização do uso de papéis para impres-

são na Justiça Eleitoral de Alagoas.
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Informações orçamentárias, financeiras e contábeis

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E  
DETALHAMENTO DE ITENS  
APRESENTADOS NAS  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Destacam-se as seguintes variações apresenta-

das entre as demonstrações contábeis 2018/2019:

  BALANÇO PATRIMONIAL1

 

Verificou-se que houve uma significativa dimi-

nuição do saldo de recursos financeiros existentes 

no órgão no final do exercício de 2019, representan-

do cerca de 62,9% de redução em relação ao ano de 

2018, resultante, fundamentalmente, do grande es-

forço da administração em pagar aos fornecedores 

que atenderam aos requisitos para a devida liqui-

dação, evitando dessa forma impactos negativos no 

exercício subsequente, notadamente em virtude dos 

efeitos da Emenda Constitucional 95/2016.

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Observa-se um aumento nesta rubrica, de apro-

ximadamente 86,3% em relação ao exercício anterior, 

como consequencia de um maior volume de conces-

são de férias a serem gozadas no mês subseqüente.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
(VPD’S) PAGAS ANTECIPADAMENTE

As VPD’S antecipadas são aquelas pagas ou devi-

das com antecedência, cujos benefícios ou prestação 

de serviço à entidade ocorrerão no futuro. O saldo 

está representado pelas importâncias aplicadas, di-

minuídas das apropriações efetuadas no período, de 

forma a obedecer ao regime de competência. Houve 

um considerável acréscimo nas despesas pagas an-

tecipadamente quando comparadas com àquelas do 

IMOBILIZADO

Há que se destacar o volume de recursos aloca-

dos no Imobilizado deste Tribunal, que representa cer-

ca de 85,3% do Ativo do Órgão. Isso se justifica tendo 

em vista a estrutura de funcionamento do órgão, pois 

necessita manter um complexo rol de equipamentos 

para melhor atendimento ao seu público alvo, em es-

pecial os vinculados à Tecnologia da Informação.

Dos valores alocados no Imobilizado, registra-

dos como Bens Móveis, se destaca o investimento 

em Tecnologia da Informação, notadamente quan-

to aqueles feitos na aquisição de urnas eletrônicas e 

equipamentos de informática, que dão ao órgão ce-

leridade no atendimento de suas demandas internas 

e externas, garantindo que seja atingida sua missão 

institucional. Destaque-se, neste ponto, que do total 

de Bens Móveis, aproximadamente 74,0% represen-

tam tais investimentos.

exercício de 2018, resultando em um aumento em 

2019 de aproximadamente 245,3%, este resultante 

principalmente da contratação de extensão de ga-

rantia para equipamentos de informática e softwares.

1  Valores em R$ 1.000,00
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No que  se  refere aos Bens Imóveis, tem-se regis-

trado o valor bruto de R$ 22.009,78 conforme quadro 

abaixo:

BENS DE USO ESPECIAL 21.067,74

Imóveis Residenciais/Comerciais 655,02

Edifícios 13.612,72

Terrenos e Glebas 6.800,00

BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 841,13

INSTALAÇÕES 100,90

TOTAL DE BENS IMÓVEIS 22.009,78

Os bens de uso especial são aqueles que se desti-

nam à execução dos serviços administrativos e servi-

ços públicos em geral, cuja composição é a demons-

trada abaixo:

Espécie Imóvel Valor

EDIFICIOS

2829000125008
PASSO DE  

CAMARAGIBE
136,75

2853000135006 RIO LARGO 518,27

2705000415002 ARAPIRACA 1.160,00

2723000115007 CACIMBINHAS 130,10

2785000265009
MACEIÓ  

(PRAÇA SINIMBU)
5.189,52

2785003785003 FÓRUM CAPITAL 4.155,12

2787000065006 MAJOR ISIDORO 589,51

2793000145004
MARECHAL 
DEODORO

597,29

2825000305003
PALMEIRA 

 DOS ÍNDIOS
1.237,40

2833000475007 PENEDO 315,00

2845000155006 PORTO CALVO 238,77

Total 14.267,75

TERRENOS
2785004595003

MACEIÓ  
(NOVA SEDE)

6.800,00

Total 6.800,00

TOTAL GERAL 21.067,75

É importante destacar que esses volumes de re-

cursos apontados correspondem ao valor bruto, que 

deve ser deduzido da depreciação acumulada corres-

pondente.

INTANGÍVEL

Apesar da pequena relevância deste item, consi-

derado em relação ao ativo não circulante do órgão, 

aproximadamente 6,8%, convém mencionar que o 

mesmo é composto em sua totalidade por softwares, 

cujo valor monta R$ 2.562,44, sendo sujeito à amorti-

zação, através do método das cotas constantes/line-

ar, os que têm vida útil definida, que perfazem o total 

de R$ 30,00.

Não houve amortização do intangível registrado 

como de vida útil definida, que será reconhecido no 

exercício 2020, representando mudança de critério 

contábil passível de ajuste de exercícios anteriores.

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS

Trata-se de conta retificadora do ativo imobiliza-

do, particularmente dos bens imóveis, em que se evi-

dencia a sua redução de valor em razão do desgaste 

pelo uso e/ou ação da natureza.

Houve aumento da ordem de 244,8% em relação 

ao exercício anterior, entretanto isto decorreu funda-
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OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,  
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS 
A PAGAR A CURTO PRAZO

Aqui temos presente a rubrica Férias a Pagar, em 

que apropria-se, em atenção ao princípio da compe-

tência, a parcela mensal relativa a tal obrigação, sen-

do importante frisar que, sob o regime estatutário 

dos servidores civis da União, o período aquisitivo se 

confunde com o concessivo após o primeiro ano de 

exercício no cargo.

Merece destaque a realização da baixa do saldo 

de férias a pagar do exercício anterior, a título de re-

tificação de erros de exercícios anteriores, posto que 

não havia férias pendentes de pagamento.

mentalmente da realização de registro em duplicida 

de, este retificado em 31.01.2020 à conta de Ajuste de 

Exercícios Anteriores por se tratar de erro imputável a 

exercícios anteriores no importe de R$ 64,10.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR  
A CURTO PRAZO

Vem ocorrendo, por sucessivos anos, uma sig-

nificativa redução do nível de endividamento de 

corrente de compromissos assumidos com credores 

nacionais, reduzindo o volume em 80,9%, pois pas-

sou em 2018 de R$ 129,36 para R$ 24,64 em 2019, 

representando um maior esforço da Administração 

em pagar aos fornecedores que atenderam aos re-

quisitos para a devida quitação e evitar impactos 

negativos no orçamento do exercício subseqüente, 

tendo em vista as limitações impostas pela Emenda 

Constitucional nº 95.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Destaca-se um aumento de aproximadamen-

te 67,6% com relação a 2018. Isso ocorreu devido a 

um maior volume de retenções de glosas cautelares 

de fornecedores do Órgão, em face de aplicação de 

penalidade por descumprimento de cláusulas con-

tratuais. A presente rubrica ainda é composta pelos 

depósitos e cauções recebidos em espécie, cujo valor 

não se modificou.

RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado apurado decorre da confrontação 

das variações patrimoniais aumentativas (VPA’s) com 

as variações patrimoniais diminutivas (VPD’s), estas 

detalhadas na Demonstração das Variações Patrimo-

niais – DVP. O Resultado do Exercício passou de um 

montante negativo da ordem de R$ 1.941,35 em 2018 

para R$ 390,24 positivo em 2019, representando uma 

variação positiva de aproximadamente 120,1%.

AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

É constituído, fundamentalmente, pelo ajuste rea-

lizado na rubrica Férias a Pagar, componente do grupo 

“Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência 

a Pagar a Curto Prazo”, posto que não havia qualquer 

valor pendente de pagamento para tal rubrica.
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NOTAS EXPLICATIVAS

INFORMAÇÕES GERAIS
 

Natureza jurídica da entidade

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é órgão 

da justiça especializada do Poder Judiciário Federal

Domicílio da entidade

Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Macei-

ó-AL. CEP 57.051-090.

Natureza das operações e principais atividades  
da entidade

Aos Tribunais Regionais Eleitorais compete: (i) 

processar e julgar originariamente o registro e o 

cancelamento do registro dos diretórios estaduais 

e municipais de partidos políticos, bem como de 

candidatos a governador, vice-governador, senador, 

deputado federal e deputado estadual; (ii) julgar re-

cursos interpostos contra atos e decisões proferidas 

pelos juízes e juntas eleitorais; (iii) constituir as juntas 

eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição; e 

(iv) requisitar a força necessária ao cumprimento de 

suas decisões e solicitar ao Tribunal Superior a requi-

sição de força federal. 

Aos Cartórios Eleitorais compete: (i) processar e 

julgar originariamente o registro de candidatos a pre-

feito, vice-prefeito e vereador; (ii)processar e julgar os 

crimes eleitorais e os comuns de sua competência;(iii) 

expedir títulos eleitorais e conceder transferência de 

eleitor; (iv) organizar e promover atos para realização 

das eleições dentro de sua circunscrição;e (v) tomar 

todas as providências ao seu alcance para evitar os 

atos ilícitos das eleições.

 
RESUMO DOS PRINCIPAIS CRITÉRIOS E  
POLÍTICAS CONTABÉIS SIGNIFICATIVAS 

A seguir, são apresentados os principais crité-

rios e políticas contábeis adotados no âmbito deste  

TRE-AL, tendo em consideração as opções e premissas 

do modelo da contabilidade aplicada ao setor público.

   MOEDA FUNCIONAL

A moeda funcional é o Real. Não há operações 

em moeda estrangeira.

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais 

depósitos bancários e aplicações de liquidez imedia-

ta. Os valores são mensurados e avaliados pelo va-

lor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos 

rendimentos auferidos até a data das demonstrações 

contábeis.

  DEMAIS CRÉDITOS E VALORES  
   A CURTO PRAZO

Compreendem outros direitos a receber a curto 

prazo relacionados, principalmente, com: (i) adian-

tamentos; (ii) estoques; (iii) depósitos efetuados; (iv) 

impostos a compensar e (v) créditos a receber por in-

frações. Os itens são mensurados e avaliados pelo cri-

tério do “valor original”, acrescidos das atualizações 

monetárias e juros, quando pertinente.

  ESTOQUES

São avaliados e mensurados da seguinte forma: 

(i) nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção/

construção; e (ii) nas saídas, pelo custo médio pon-

derado.
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   VPD´S PAGAS ANTECIPADAMENTES

Trata-se de valores pagos com antecedência, 

como prêmios de seguros e assinaturas/anuidades de 

revistas, periódicos e similares, e que se referem a pe-

ríodos subsequentes de competência subseqüentes, 

constituindo-se, assim, como direito e sendo baixado 

à medida que se avança no prazo da contratação.

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Compreendem os direitos a receber a longo 

prazo, sendo estes os que superam o exercício sub-

seqüente. Os itens são avaliados e mensurados pelo 

valor original e, quando aplicável, são acrescidos das 

atualizações e correções monetárias.

 IMOBILIZADO

O imobilizado é composto pelos bens móveis e 

imóveis. É reconhecido inicialmente com base no va-

lor de aquisição, construção ou produção.

Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à 

depreciação, amortização ou exaustão (quando tive-

rem vida útil definida), bem como à redução ao valor 

recuperável e à reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou 

produção são incorporados ao valor do imobilizado 

desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e 

sejam capazes de gerar benefícios econômicos futu-

ros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são 

reconhecidos diretamente como variações patrimo-

niais diminutivas do período.

  INTANGÍVEL

Direitos que tenham por objeto bens incorpóre-

os são mensurados ou avaliados com base no valor 

de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da 

respectiva conta de amortização acumulada (quando 

tiverem vida útil definida).

  DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO  
  OU EXAUSTÃO DE BENS MÓVEIS

A base de cálculo para a depreciação, a amor-

tização e a exaustão é o custo do ativo imobilizado, 

compreendendo tanto os gastos diretos como os in-

diretos. O método de cálculo dos encargos de depre-

ciação aplicável é o das quotas constantes e a vida 

útil e o valor residual são os definidos no item 6.3 da 

macrofunção 020330 do Manual Siafi..

Como regra geral a depreciação dos bens móveis 

deve ser iniciada a partir do primeiro dia do mês se-

guinte à data da colocação do bem em utilização.

Porém, quando o valor do bem adquirido e o va-

lor da depreciação no primeiro mês sejam relevantes, 

admite-se, em caráter de exceção, o cômputo da de-

preciação em fração menor do que um mês.

  DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

As informações da depreciação dos bens imóveis 

são apuradas pelo Sistema de Gerenciamento do Pa-

trimônio Imobiliário da União - SPIUNet, que é gerido 

pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU, nos 

termos da Portaria Conjunta MF/MPOG nº 703, de 10 

de dezembro de 2014.

Para fins contábeis, após mensuração e lança-

mento nos sistemas corporativos da SPU, os valores 

dos bens imóveis de uso especial da União, autar-

quias e fundações públicas federais são:

I - atualizados sistemicamente, a cada ano, na      

data base de 31 de dezembro, independente-

mente da classificação;

II - reavaliados, aqueles nos quais:

• seja aplicado, a título de benfeitoria, valor per-

centual igual ou superior ao estipulado pela SPU;
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• houver alteração de área construída, inde-

pendentemente do valor investido;

• seja comprovada a ocorrência de quaisquer si-

nistros, tais como incêndio, desmoronamento, 

desabamento, arruinamento, dentre outros.

O valor depreciado dos bens imóveis é apurado 

mensal e automaticamente pelo sistema sobre o va-

lor depreciável da acessão, sendo a vida útil definida 

com base no laudo de avaliação específico ou, na sua 

ausência, por parâmetros predefinidos pela SPU se-

gundo a natureza e as características dos bens imó-

veis. Nos casos de bens reavaliados, independente-

mente do fundamento, a depreciação acumulada é 

zerada e reiniciada a partir do valor da reavaliação e 

de sua nova vida útil. O valor residual é estabelecido 

pela STN e comunicado à SPU.

  PASSIVO

As obrigações são evidenciadas por valores co-

nhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando apli-

cável, dos correspondentes encargos das variações 

monetárias e cambiais ocorridas até a data das de-

monstrações contábeis.

  APURAÇÃO DO RESULTADO

No modelo PCASP, é possível a apuração dos se-

guintes resultados: Patrimonial, Orçamentário e Fi-

nanceiro.

• Resultado patrimonial

A apuração do resultado patrimonial implica a 

confrontação das variações patrimoniais aumen-

tativas (VPA) e das variações patrimoniais dimi-

nutivas (VPD). 

As VPA´s são reconhecidas quando for provável 

que benefícios econômicos fluirão e quando pu-

derem ser mensuradas de modo confiável, uti-

lizando-se a lógica do regime de competência. 

A exceção se refere às transferências recebidas, 

que seguem a lógica do regime de caixa, o que é 

permitido de acordo com a contabilidade aplica-

da ao setor público.

As VPD´s são reconhecidas quando for provável 

que ocorrerá decréscimos nos benefícios econô-

micos para o Tribunal, implicando em saída de 

recursos ou em redução de ativos ou na assun-

ção de passivos, seguindo a lógica do regime de 

competência. A exceção se refere às transferên-

cias concedidas, que seguem a lógica do regime 

de caixa, o que é permitido de acordo com o mo-

delo PCASP.

A apuração do resultado se dá pelo encerramen-

to das contas de VPA e VPD, em contrapartida a 

uma conta de apuração. Após a apuração, o re-

sultado é transferido para conta de Superávit/

Déficit do Exercício. O detalhamento do confron-

to entre VPA e VPD é apresentado na Demonstra-

ção das Variações Patrimoniais.

• Resultado orçamentário

O regime orçamentário da União segue o descri-

to no art. 35 da Lei nº 4.320/1964. Desse modo, 

pertencem ao exercício financeiro às receitas 

nele arrecadadas e as despesas nele legalmente 

empenhadas.

O resultado orçamentário representa o confron-

to entre as receitas orçamentárias realizadas e as 

despesas orçamentárias empenhadas. O superá-

vit/déficit é apresentado diretamente no Balanço 

Orçamentário.
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• Resultado financeiro

O resultado financeiro representa o confronto 

entre ingressos e dispêndios, orçamentários e 

extra-orçamentários, que ocorreram durante o 

exercício e alteraram as disponibilidades.

No Balanço Financeiro, é possível identificar a 

apuração do resultado financeiro. Em função 

das particularidades da União, pela observância 

do princípio de caixa único, é possível, também, 

verificar o resultado financeiro na Demonstração 

dos Fluxos de Caixa.

• Restos a Pagar

Trata-se das despesas empenhadas mas não pa-

gas até o dia 31 de dezembro, nos termos do art. 

36 da Lei 4.320/64, sendo não processados as 

que não passaram pela fase de liquidação a que 

se refere o art. 63 da mesma norma.

 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO2

RECEITA

Este Tribunal não evidencia as informações sobre 

as Receitas Orçamentárias (previsão inicial, previsão 

atualizada, receitas realizadas e o saldo), vez que tais 

dados são evidenciadas no demonstrativo do Órgão 

consolidado desta Justiça Especializada (UG 14000).

DESPESA

As despesas orçamentárias foram registradas 

com a emissão dos empenhos e obedecendo o Prin-

cípio da Anualidade Orçamentária. Desta forma, ao 

longo do exercício, foram reconhecidas e contabiliza-

das no momento da liquidação.

As despesas empenhadas e não pagas até o dia 

31 de dezembro do exercício foram inscritas em Res-

tos a Pagar em atendimento aos artigos 35 e 36 da 

Lei 4.320/64, que as distingue em processadas e não 

processadas. A inscrição em Restos a Pagar não pro-

cessados foi condicionada a indicação dos empenhos 

2 Valores em R$ 1.000,00

pelo Ordenador de Despesa, conforme artigo 68, §1º 

do Decreto 93.872/86.

   BALANÇO FINANCEIRO3

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Trata-se dos recursos financeiros recebidos para 

fazer face às obrigações assumidas, compondo quase 

a totalidade dos ingressos financeiros.

INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
NÃO PROCESSADOS

Importante evidenciar a redução em torno de 

83,0% no valor de inscrição em Restos a Pagar Não 

Processados, considerando que em 2018 foi inscrito 

o valor de R$ 2.687,24 e em 2019 de R$ 456,66, sendo 

tal diminuição decorrente do esforço deste Órgão em 

promover a liquidação das despesas dentro do pró-

prio exercício, tendo em vista as restrições impostas 

pela Emenda Constitucional nº 95.

3  Valores em R$ 1.000,00
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PAGAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR  
NÃO PROCESSADOS

Convém consignar que houve um aumento con-

siderável nos pagamentos dos restos a pagar não 

processados, sendo pago R$ 1.015,52 em 2018 e R$ 

2.215,78 em 2019, resultando em acréscimo da or-

dem de R$ 1.200,26, equivalente a 118,2%, em con-

sequência do esforço do Órgão no pagamento de 

valores anteriormente inscritos. 

 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA4

Ø ATIVIDADES OPERACIONAIS - INGRESSOS 

Transferências Financeiras Recebidas

Tratam-se dos recursos financeiros recebidos 

para fazer face às obrigações assumidas, compondo 

quase que a totalidade dos ingressos financeiros dos 

fluxos de caixa das atividades operacionais, equiva-

lendo a 99,0% deste.

4  Valores em R$ 1.000,00 

Ø ATIVIDADE DE INVESTIMENTO - DESEMBOLSOS

Aquisição de Ativo Não Circulante

No tocante a esta rubrica, convém frisar que to-

taliza os desembolsos para aquisição, principalmen-

te, de equipamentos de Tecnologia de Informação e 

Comunicação, tendo ocorrido uma redução em torno 

de 15,4% com relação ao exercício de 2018.

Outros Desembolsos de Investimentos

Tem-se, nesta rubrica, um montante decorrente 

integralmente da aquisição de softwares, registran-

do, ainda, não ter havido desembolso para este mes-

mo item no exercício anterior.

    DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
    PATRIMONIAIS5 

Variações Patrimoniais Aumentativas

Nas variações patrimoniais aumentativas observa-

-se uma redução de aproximadamente 6,0%. Tal redução 

5  Valores em R$ 1.000,00 

se deu em virtude do ano em referência não ser eleitoral, 

logo, não havendo a necessidade de um maior aporte 

de recursos para fazer frente às despesas contraídas.

Variações Patrimoniais Diminutivas

No tocante às variações patrimoniais diminutivas, 

destaca-se, com relação ao exercício anterior, uma 

redução nas despesas com materiais de consumo e 

contratações de serviços, motivadas, principalmente, 

porque o atual exercício não foi ano de realização de 

pleito eleitoral, quando há um aumento considerável 

das ações voltadas a consecução do mesmo, aumen-

tando-se os gastos corriqueiros da Administração. A 

referida redução foi de aproximadamente 30,5%.
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Destacamos, ainda, a variação relativa a De-

sincorporação de Ativos, posto que passou de R$ 

4.838,38 em 2018 para apenas R$ 418,44 em 2019.

Em realidade os processoS de desincorpora-

ção de ativos/doação instruídos principalmente 

nos procedimentos administrativos SEI nº 0001222-

69.2018.6.02.8000, 0010618-70.2018.6.02.8000 e 

0006006.89.2018.6.02.8000 teve um efeito bruto da 

ordem de R$ 224,21.

A variação excepcional, registrada no demons-

trativo contábil , deu-se em virtude da sistemática do 

SIAFI para reclassificação de bens do ativo, cuja con-

tabilização registra sua baixa em conta de Variação 

Patrimonial Diminutiva (Desincorporação de Ativos) 

e sua nova reclassificação em Conta de Variação Pa-

trimonial Aumentativa (Reavaliação de Ativos). Neste 

caso, o efeito patrimonial é nulo. Entretanto, se anali-

sarmos o grupo de conta isoladamente teremos uma 

visão distorcida do efeito patrimonial.

Os referidos ajustes contábeis tramitaram no 

procedimento SEI nº 0009798-85.2018.6.02.8000 

e consistem na reclassificação contábeis dos bens 

imóveis de Palmeira dos Índios no montante de R$ 

1.156,96 e Fórum Eleitoral de Maceio no valor de 

R$ 3.414,38.

É importante registrar que os bens desincorporados 

já não tinham utilização funcional e estavam gerando 

gastos desnecessários com armazenamento e controle.

• GESTÃO DE CUSTOS

A sistemática de apuração de custos na Justiça 

Eleitoral, em desenvolvimento desde o ano de 2015 

e regulamentada por meio da Resolução nº 23.504, 

de 19 de dezembro de 2016, do Tribunal Superior 

Eleitoral - TSE, foi elaborada de modo a atender aos 

dispositivos legais que determinam à Administração 

Pública a manutenção de sistema de custos que per-

mita a avaliação e o acompanhamento da gestão or-

çamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Previsto no §3º do art. 50 da Lei de Responsa-

bilidade Fiscal – LRF, Lei Complementar nº 101, de 

4.5.2000, o tema também é abordado na Lei de Di-

retrizes Orçamentárias – LDO, que determina a cada 

ano que se propicie o controle de custos dos progra-

mas de governo. Na LDO para 2019, Lei nº 13.707, de 

14 de agosto de 2018, o dispositivo é apresentado no 

inciso II do art. 15, e §2º do mesmo art. 15.

A inclusão das informações de custos no Relató-

rio de Gestão ocorre desde a publicação da Portaria 

nº 90/2014 do Tribunal de Contas da União – TCU. A 

partir de então e até o exercício financeiro de 2017, 

têm sido prestadas informações sobre o estágio de 
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desenvolvimento da sistemática de custos, com des-

taque para os órgãos dos Poderes Legislativo e Judi-

ciário, entre eles a Justiça Eleitoral, além do Ministério 

Público da União e de órgãos integrantes do Poder 

Executivo que não utilizam a ferramenta de apuração 

de custos implementada pela Portaria nº 157/2011 

da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, denominada 

“Sistema de Informações de Custos do Governo Fe-

deral – SIC”. A partir de exercício financeiro de 2018, 

o TCU passou a solicitar não mais o estágio de desen-

volvimento, mas os dados apurados dos custos.

Nesse contexto, a Justiça Eleitoral desenvolveu 

uma sistemática de custos própria, que tem como base 

o imóvel como centro de custos. A adoção da metodo-

logia objetiva adequar-se às características peculiares 

desta Justiça Especializada de estar presente em mais 

de 2.300 municípios e de possuir mais de 3.000 imóveis 

em utilização. Optou-se por uma sistemática de custos 

que permitisse a comparação dos custos entre as di-

versas regiões do país, de forma a proporcionar maior 

representatividade, divisibilidade e comparabilidade, 

no intuito de se alcançar a manutenção de uma base 

de dados sólida, que evidencie os resultados da gestão 

e que sirva de apoio à tomada de decisões, na busca 

pela eficiência e melhoria da qualidade dos gastos.

Para viabilizar a apuração de custos da Justiça 

Eleitoral, foi desenvolvido sistema próprio, denomi-

nado “Sistema de Registro de Imóveis e Gerencia-

mento de Custos – SIGEC”, no qual são fornecidas as 

informações de custos, obtidas diretamente de siste-

mas estruturantes da Justiça Eleitoral e, complemen-

tarmente, de captação de dados realizada junto aos 

Tribunais Eleitorais.

A apuração é iniciada com uma coleta dos dados 

dos imóveis em utilização pela Justiça Eleitoral. A par-

tir dos dados desses imóveis, são gerados os centros 

de custos, que têm os valores de seus itens de cus-

tos preenchidos (manualmente ou por integração de 

sistemas) pelos Tribunais Eleitorais. Após esse preen-

chimento, as informações são consolidadas pelo TSE, 

por meio da Secretaria de Planejamento, Orçamento, 

Finanças e Contabilidade – SOF/TSE, Unidade Setorial 

da Justiça Eleitoral, e são calculados os valores das 

atividades desenvolvidas no Órgão.

O fluxo do processo ocorre da seguinte maneira:

Na metodologia construída pela Justiça Eleitoral 

para apuração dos custos, existem dois eixos de in-

formações. São eles: “Itens de Custos” e “Atividades/

Serviços”. 

No eixo das “Atividades/Serviços”, procura-se 

responder à questão “Para quê?”, e apresenta o que 

a Justiça Eleitoral devolve à sociedade mediante os 

recursos utilizados:
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No eixo das “Atividades/Serviços”, procura-se 

responder à questão “Para quê?”, e apresenta o que 

a Justiça Eleitoral devolve à sociedade mediante os 

recursos utilizados: No eixo das “Atividades/Serviços”, 

procura-se responder à questão “Para quê?”, e apre-

senta o que a Justiça Eleitoral devolve à sociedade 

mediante os recursos utilizados:

No eixo dos “Itens de Custos”, procura-se respon-

der à questão “Com o quê?”, e apresenta a destina-

ção dos recursos utilizados na Justiça Eleitoral.
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Em relação à apuração de custos referente ao 

exercício financeiro de 2019, foi aplicada a metodolo-

gia de custos da Justiça Eleitoral em todas as suas uni-

dades, obtendo os dados relacionados aos 40 itens 

de custos atualmente passíveis de apuração. Feita a 

apuração dos custos, pode-se apresentar as informa-

ções dos centros de custos de diversas formas, para 

melhor retratar a atuação dessa Justiça Especializada. 

Entre elas, destaca-se o recorte dos 10 maiores itens 

de custo, o agrupamento dos itens de custo em gran-

des temas, a distribuição dos custos por atividades/

serviços e a classificação dos custos por atendimento 

ao público e funcionamento da secretaria.

Relativamente aos custos apurados do Tribu-
nal Regional Eleitoral de Alagoas no exercício de 
2019, os 10 maiores itens de custo são os demonstra-

dos no gráfico a seguir:

Agrupando-se os itens de custos em grandes temas, internamente chamados de subgrupos, temos a se-

guinte distribuição:
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Os dados das Atividades/Serviços estão representados abaixo:

 

Quanto à distribuição dos custos entre o Atendimento ao Público e o Funcionamento da Secretaria, tem-se 

o gráfico seguinte:

 

Por fim, cumpre ressaltar que as informações de 

custos estão passando por um período de aprimora-

mento e amadurecimento, onde a incorporação de 

novas técnicas e ferramentas busca contribuir efe-

tivamente para tornar os processos decisórios mais 

objetivos, coesos e transparentes não apenas aos 

órgãos de controle, mas também aos gestores e ao 

público em geral. 
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Balanço orçamentário: Esta UG não evidencia as 

informações sobre as Receitas Orçamentárias (pre-

visão inicial, previsão atualizada, receitas realizadas 

e o saldo), estas sendo evidenciadas no referido de-

monstrativo no Órgão consolidado desta Justiça Es-

pecializada (UG 14000).

Aos bens móveis permanentes: Não houve a 

conclusão do inventário dos referidos bens em sua 

integralidade, notadamente quanto ao acervo biblio-

gráfico, assim, restou prejudicado qualquer reconhe-

cimento tempestivo de variações porventura apura-

das para o exercício correspondente.

A depreciação de bens imóveis: Houve aumento 

da ordem de 245,0% em relação ao exercício anterior, 

entretanto isto decorreu fundamentalmente da rea-

lização de registros em duplicidade, estes retificados 

em 31.01.2020 à conta de Ajuste de Exercícios An-

teriores por se tratar de erro imputável ao exercício 

anterior.

A amortização do intangível (softwares): Não re-

alizada por não haver tempo hábil a tanto, já que o 

sistema de controle atualmente utilizado somente foi 

atualizado no início de novembro.

Maceió-AL, 28 de janeiro de 2020.

Márcio Andrade da Silva

CRC SE 005557/O-0

• DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Esta declaração refere-se às demonstrações con-

tábeis e suas notas explicativas de 31 de dezembro 

de 2019 do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Esta declaração reflete a conformidade contábil 

das demonstrações contábeis encerradas na data em 

epígrafe e é pautada na Macrofunção 020315 – Con-

formidade Contábil presente no Manual SIAFI - Siste-

ma Integrado de Administração Financeira do Gover-

no Federal.

As demonstrações contábeis, Balanço Patrimo-

nial, Demonstração de Variações Patrimoniais, De-

monstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido, Balanço Orçamen-

tário, Balanço Financeiro e suas notas explicativas, 

encerradas na data em epígrafe, estão, em todos os 

aspectos relevantes, de acordo com a Lei 4.320/64, o 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

e o Manual SIAFI, EXCETO quanto aos assuntos men-

cionados a seguir:

Relatório de Gestão 2019 (0813730)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 92



Pág. 78Informações orçamentárias, financeiras e contábeis05

• DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis do Tribunal Regio-

nal Eleitoral de Alagoas estão disponíveis no Portal 

da Transparência e são as abaixo relacionadas:

Balanço Patrimonial (BP) – Evidencia os ativos, 

passivos e patrimônio líquido do Tribunal;

Balanço Orçamentário (BO) – Espelha a infor-

mação do orçamento aprovado em confronto com 

sua execução, ou seja, a receita prevista versus a ar-

recadada e a despesa autorizada versus a executada;

Balanço Financeiro (BF) - Evidencia as receitas 

e despesas orçamentárias, bem como os ingressos 

e dispêndios extraorçamentários, conjugados com 

os saldos de caixa do exercício anterior e os que se 

transferem para o início do exercício seguinte;

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) – 

Apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica 

em fluxos operacional, de investimento e de financia-

mento;

Demonstração das Variações Patrimoniais 
(DVP) – Neste demonstrativo é apurado o resultado 

patrimonial do período, fruto do confronto das va-

riações patrimoniais aumentativas (receitas) com as 

variações patrimoniais diminutivas (despesas).

As demonstrações contábeis foram elaboradas 

observando as normas contábeis vigentes no Brasil, a 

saber: a Lei 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000 – 

LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas 

do Setor Público – NBC TSP, o Manual de Contabilida-

de Aplicada ao Setor Público – MCASP vigente para o 

referido exercício e o Manual SIAFI.

Os valores constantes nas demonstrações contá-

beis em anexo, estão representados em R$ 1.000,00 
(Milhares de Reais).
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BALANÇO PATRIMONIAL 
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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BALANÇO FINANCEIRO 
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DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
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DEMONSTRAÇÕES

• INFORMAÇÕES ACERCA DO SETOR 
DE CONTABILIDADE DA UPC

O Setor de Contabilidade - SCON está organica-

mente inserido na Coordenadoria Orçamentária e 

Financeira - COFIN, sendo composto por 04 (quatro) 

servidores, sendo 03 (três) com formação contábil, 

conforme elenco abaixo:

1. Márcio Andrade da Silva – Analista judiciário 

da área administrativa com especialidade em 

contabilidade, sendo a atual lotação nesta uni-

dade desde 08/05/2009.

2. Maurício Marcelino Alves – Analista judiciário 

da área administrativa com especialidade em 

contabilidade, sendo a atual lotação nesta uni-

dade desde 16/02/2016.

3. Marcelo da Silva Viana – Técnico judiciário com 

formação em contabilidade, sendo a atual lota-

ção nesta unidade desde 02/03/2016.

As competências são as descritas no artigo 67 da 

Resolução TRE-AL nº 15.904/2018, abaixo reproduzido:

Art. 67 À Seção de Contabilidade compete:

I – verificar os processos de despesas, quanto a 

seus aspectos contábeis, visando à correta escri-

turação dos atos e fatos orçamentários, financei-

ros e patrimoniais da administração;

II – verificar a conformidade dos documentos 

emitidos na Seção de Contabilidade pelo Siste-

ma Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI), ou outro que venha a 

substituí-lo, com o mesmo fim;

III – realizar a conformidade contábil conforme 

legislação e orientações vigentes;

IV – efetuar a conferência mensal dos relatórios 

de movimentação de bens móveis e do material 

do almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral, 

bem como dos respectivos inventários, inclusive 

dos bens imóveis, com os registros efetivados no 

Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal (SIAFI), ou outro que venha 

a substituí-lo, com o mesmo fim;

V – efetuar a verificação de Balancetes e demais 

demonstrações contábeis decorrentes da exe-

cução orçamentária e financeira geradas pelo 

Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal (SIAFI), ou outro sistema que 

venha a substituí-lo com o mesmo fim;

VI – realizar a conciliação das contas de contro-

le e adiantamentos, e os registros daquelas que 

não sejam processadas nas outras unidades;

VII – elaborar, quadrimestralmente, relatório de 

gestão fiscal, conforme estabelece a Lei Comple-

mentar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal), encaminhando-o em tempo hábil à As-

sessoria de Contas e Apoio à Gestão;

VIII – Manter atualizados, em seu sítio eletrôni-

co, os relatórios contábeis determinados pela 

legislação vigente e pelo Conselho Nacional de 

Justiça, com vistas a ampliação da transparência 

governamental;
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IX – realizar os procedimentos contábeis neces-

sários ao encerramento do exercício e prestar 

orientação às demais unidades, visando à otimi-

zação dos procedimentos no âmbito da Unidade 

de Gestão Executora, de acordo com as normas 

em vigor;

X – organizar e manter os arquivos físicos ou digi-

tais relativos às atividades desenvolvidas na área 

contábil;

XI – desenvolver suas atividades de forma inte-

grada às demais unidades da Coordenadoria, pri-

vilegiando o compartilhamento de informações, 

visando à otimização dos serviços prestados;

XII – executar o expediente relacionado com os 

serviços a seu cargo, praticando os demais atos 

determinados pelo superior hierárquico;

XIII – analisar e propor medidas que possam tra-

zer maior eficiência e celeridade às atividades 

desenvolvidas pela Unidade ou pelo Órgão.

• CONCLUSÕES DE AUDITORIAS 
INDEPENDENTES E/OU DOS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE PÚBLICO E AS MEDIDAS 
ADOTADAS EM RELAÇÃO A CONCLUSÕES 
OU EVENTUAIS APONTAMENTOS.

Durante o ano de 2019, o TRE/AL não foi exami-

nado por empresa de auditoria independente, nem 

objeto de auditoria específica por órgão de controle 

externo.

Também não tivemos conhecimento de deter-

minação do Tribunal de Contas da União direcionada 

a este Tribunal, no exercício em referência.

As Ações Coordenadas de Auditoria, promovidas 

pelo Conselho Nacional de Justiça, realizadas pela 

equipe de auditoria do TRE/AL, nos temas Gestão 
Documental (SEI nº 0001008-44.2019.6.02.8000) 

e Governança Orçamentária e Financeira (SEI nº 

0003851-79.2019.6.02.8000), ainda pendentes de re-

torno acerca das conclusões do CNJ, encontram-se 

descritas no Relatório Anual de Atividades de Audi-

toria Interna (RAINT).

• ACESSO PÚBLICO ÀS DEMONSTRAÇÕES 
E NOTAS EXPLICATIVAS

Visando maior transparência do processo Con-

tábil, Orçamentário e Financeiro, as demonstrações 

e notas explicativas estão publicadas e/ou podem 

ser acessadas em sua íntegra no sítio com endereço 

http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-orca-

mentaria-financeira-e-fiscal.
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Anexos e Apêndices

GLOSSÁRIO:

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Instrumento de programação utilizado para al-

cançar o objetivo de um programa, envolvendo um 

conjunto de operações que se realizam de modo 

contínuo e permanente, das quais resulta um produ-

to ou serviço necessário à manutenção da ação de 

Governo.

ACHADO

É a prova obtida pelo auditor com a aplicação 

dos procedimentos de auditoria, para avaliar se os 

critérios estabelecidos estão sendo ou não atendidos.

ACTIVE DIRECTORY

Ferramenta utilizada para o gerenciamento de 

usuários de rede, denominada serviço de diretório. 

Um diretório nada mais é do que um banco de dados 

contendo informações dos usuários de uma organi-

zação, tais como nome, login, senha, cargo e perfil.

ALTA ADMINISTRAÇÃO

Gestores que integram o nível executivo mais ele-

vado da organização com poderes para estabelecer as 

políticas, os objetivos e conduzir a implementação da 

estratégia para realizar os objetivos da organização.

ATIVIDADES DE CONTROLES

Ações estabelecidas por meio de políticas e pro-

cedimentos que ajudam a garantir o cumprimento 

das diretrizes determinadas pela administração para 

mitigar os riscos à realização dos objetivos.

BACKUP

Expressão em inglês que tem o significado de 

cópia de segurança. É frequentemente utilizado em 

informática para indicar a existência de cópia de um 

ou mais arquivos guardados em diferentes dispositi-

vos de armazenamento.

BACKBONE SECUNDÁRIO

Rede de comunicação entre o Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas e os Cartórios Eleitorais.

BALANÇO FINANCEIRO 

Demonstração contábil que evidencia os totais 

anuais das receitas e despesas orçamentárias e extraor-

çamentárias executadas, bem como os saldos das dis-

ponibilidades que foram recebidas do exercício ante-

rior e os que serão passados para o exercício seguinte.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 

Demonstração que apresenta as receitas e as 

despesas previstas em confronto com as realizadas.

BALANÇO PATRIMONIAL 

Demonstração contábil que tem, por finalidade, 

apresentar a posição contábil, financeira e econômi-

ca de uma entidade em determinada data, represen-

tando uma posição estática.
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BANCO DE DADOS

Conjuntos de arquivos relacionados entre si com 

registros sobre pessoas, lugares ou coisas.

BENS PERMANENTES

São as despesas que o governo pode ou não exe-

cutar, de acordo com a previsão de receitas. É sobre 

as despesas discricionárias que recai os cortes realiza-

dos no orçamento quando cai a previsão de receitas 

arrecadadas para o ano.

DOWNTIME

Termo que é utilizado para se referir a períodos 

em que um sistema não está disponível.

FIREWALL

Dispositivo de segurança que monitora o tráfego 

de dados em uma rede de computadores.

FLUXO DE CAIXA 

Demonstração que reflete o fluxo do dinheiro no 

caixa da empresa, ou seja, o montante de caixa rece-

bido e gasto por uma empresa durante um período 

de tempo definido.

FORÇA DE TRABALHO

É a capacidade produtiva (física e mental) do co-

laborador que participa do processo de prestação de 

serviços e/ou produtos da Organização.

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Aplicação de uma arquitetura (princípios, estru-

tura e processo) para identificar riscos, analisar e ava-

liar se devem ser modificados por algum tratamento 

a fim de atender critérios de risco.

GOVERNANÇA

No setor público, a governança compreende es-

sencialmente os mecanismos de liderança, estratégia 

e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 

monitorar a atuação da gestão, com vistas à condu-

ção de políticas públicas e à prestação de serviços de 

interesse da sociedade (BRASIL, 2014).

HTTPS

Sigla em inglês de Hyper Text Transfer Protocol 
Secure, que em português significa “Protocolo de 

Transferência de Hipertexto Seguro”.

INDICADORES DE DESEMPENHO

Número, percentagem ou razão que mede um 

aspecto do desempenho com o propósito de compa-

rar esta medida com metas preestabelecidas. 

LICITAÇÃO

Procedimento administrativo formal em que a 

Administração Pública convoca, mediante condições 

estabelecidas em ato convocatório, empresas inte-

ressadas na apresentação de propostas para o ofere-

cimento de bens e serviços.
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MERITOCRACIA

Sistema de recompensa e/ou promoção funda-

mentado no mérito pessoal.

MONITORAMENTO

Verificação, supervisão, observação crítica ou 

identificação da situação, executadas de forma con-

tínua, a fim de identificar mudanças em relação ao 

nível de desempenho requerido ou esperado.

OBJETO

Refere-se à informação, condição ou atividade 

que é mensurada ou avaliada de acordo com certos 

critérios (ISSAI 100, 26).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fins a serem perseguidos pela organização no 

cumprimento de sua missão organizacional, num de-

terminado período.

PARECER

É a peça textual própria que visa expor a opinião 

técnica e fundamentada do auditor ou servidor es-

pecialista confirmando ou retificando o teor de um 

documento, tendo por base a manifestação apresen-

tada pelo auditado.

PARQUE TECNOLÓGICO

Restrito a sua acepção computacional (computa-

dores, scanners, impressoras e afins).

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO (PAC)

Consiste em um programa interno que visa à capa-

citação dos servidores por meio da realização de cur-

sos e treinamentos, previamente planejados de acordo 

com as necessidades de capacitação dos servidores.

PLANO ORÇAMENTÁRIO

É uma identificação orçamentária, de caráter ge-

rencial (não constante da LOA), vinculada à ação orça-

mentária, que tem por finalidade permitir que, tanto a 

elaboração do orçamento quanto o acompanhamento 

físico e financeiro da execução, corram num nível mais 

detalhado que o do subtítulo/localizador de gasto.

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS

Documento que contém a declaração das inten-

ções e diretrizes gerais relacionadas à gestão de riscos 

e estabelece claramente os objetivos e o comprometi-

mento da organização em relação à gestão de riscos.

POSTOS DE ATENDIMENTO

Criados a partir do rezoneamento eleitoral apro-

vado pelo Plenário do TSE em 2017 com o objetivo de 

remanejar algumas zonas eleitorais transformando 

esses locais em postos de atendimento, sem a neces-

sidade de atuação de um juiz e de um promotor, cor-

rigindo distorções no quantitativo de Zonas Eleitorais 

e gerando uma racionalização de gastos.

PREGÃO

Modalidade de licitação em que a disputa pelo 

fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em 

sessão pública, por meio de propostas de preços es-

critas e lances verbais ou via internet.
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PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO 
E SERVIÇOS AO ESTADO

Programa que expressa e orienta ações destina-

das ao apoio à gestão e à manutenção da atuação 

governamental.

PROGRAMA TEMÁTICO

Programa que expressa e orienta a ação governa-

mental para entrega de bens e serviços à Sociedade.

QUALIDADE DE VIDA

É o grau de satisfação que um colaborador pos-

sui com as atribuições exercidas e com o ambiente 

em que trabalha.

RESTOS A PAGAR 

São as despesas empenhadas mas não pagas até 

o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas 

das não processadas. Uma vez empenhada, a despe-

sa pertence ao exercício financeiro em que o empe-

nho ocorreu, onerando a dotação orçamentária da-

quele exercício.

RISCO

Possibilidade de um evento ocorrer e afetar ad-

versamente a realização de objetivos.

RISCO INERENTE

Risco intrínseco à natureza do negócio, do pro-

cesso ou da atividade, independentemente dos con-

troles adotados.

STORAGE

Expressão em inglês que remete a soluções de ar-

mazenamento, gerenciamento e proteção aos dados.

SERVIDOR EFETIVO

É o servidor pertencente ao quadro de pessoal 

do Tribunal Regional Eleitoral que foi aprovado em 

concurso público. Tombamento É um ato administra-

tivo realizado pelo poder público com o objetivo de 

preservar, através da aplicação da lei, bens de valor 

histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a 

população, impedindo que venham a ser destruídos 

ou descaracterizados.

UNIDADE SETORIAL

São as unidades de gestão interna dos Ministé-

rios, da Advocacia-Geral da União, do Poder Legisla-

tivo, do Poder Judiciário e do Ministério Público da 

União, responsáveis pelo acompanhamento contábil 

no Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal – SIAFI de determinadas unida-

des gestoras executoras ou órgãos.

WEB

Termo em inglês que significa teia ou rede. O sig-

nificado de web ganhou outro sentido com o apare-

cimento da internet. A web passou a designar a rede 

que conecta computadores por todo mundo, a world 

wide web (www).
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Filipe Lôbo Gomes 

Diretor-Geral

Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros 

Secretária Judiciária

Giane Duarte Coêlho Moura 

Coordenadora de Controle Interno e Auditoria

Des. Otávio Leão Praxedes 

Vice-Presidente e Corregedor
Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente

José Ricardo Araújo e Silva

Secretário de Administração

Katherine Maria Ferro Gomes Teixeira

Secretária de Gestão de Pessoas

Kléver Rêgo Loreiro

Ouvidor

Carlos Henrique Tavares Méro 

Secretário de Tecnologia da Informação

Ney Willer Santos Silva da Palma 

Assessor de Gestão Estratégica

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE DO RELATO INTEGRADO PELOS RESPONSÁVEIS PELA GOVERNANÇA,  
CONFORME ESTABELECE A ESTRUTURA INTERNACIONAL PARA RELATO INTEGRADO DO IIRC.

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e o Diretor-Geral asseguram a integridade do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 

referente ao exercício de 2019, bem como reconhecem ter sido aplicado o pensamento coletivo em sua preparação e apresentação, mediante a participação de seus 

gestores e da alta administração, observada a Estrutura de Relato Integrado, em conformidade com o disposto na Decisão Normativa TCU nº 178/2019.
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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 novembro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Evoluo os presentes autos para apresentar a Vossa

Senhoria o Termo de Referência GSAD (doc. 0779674), que tem por
objeto a contratação de serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório referente a apresentação das contas dos
administradores e responsáveis da administração pública federal,
assim como para o julgamento realizado pelo TCU, nos termos do art.
7º da Lei nº 8.443/1992, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da
União, em observância ao disposto no Acórdão nº 1004/2020-
Plenário e da Instrução Normativa/TCU nº 84/2020.

Dessa forma, peço-lhe vênia para submeter o documento
à avaliação prévia da AGE, destacando que, no presente caso, a
aprovação do TR dar-se-á concomitantemnete à autorização da
contratação direta ou da abertura do respectivo certame, pela
autoridade superior, posto que elaborado por este Gabinete.

Por fim, assinalo que a contratação sugerida limita-se ao
trabalho de editoração/diagramação do documento, devendo as
unidades serem alertadas da obrigação de prestar as informações de
acordo com os conteúdos e prazos assinalados pelo TCU. 

Com esses breves apontamentos, elevo a proposição à
superior consideração de Vossa Senhoria.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2020, 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
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0813734 e o código CRC 286C7F85.

0009783-14.2020.6.02.8000 0813734v1
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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 novembro de 2020.
Aquiescendo com a sugestão do Senhor Secretário

de Administração, nos termos do despacho 0813734,
determino o encaminhamento do presente procedimento à
Assessoria de Gestão Estratégica para avaliação prévia acerca
da contratação de serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório referente a apresentação das contas
dos administradores e responsáveis da administração pública
federal, assim como para o julgamento realizado pelo TCU,
nos termos do art. 7º da Lei nº 8.443/1992, a ser apresentado
ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto
no Acórdão nº 1004/2020- Plenário e da Instrução
Normativa/TCU nº 84/2020.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/11/2020, às 18:46, 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
0813930 e o código CRC 3ABBB891.

0009783-14.2020.6.02.8000 0813930v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Adstrito ao objeto e à justificativa do TR, que se

destina a editoração/diagramação do Relatório de Gestão
deste Regional, temos a dizer o seguinte:

Consoante IN-TCU 84/2020, art. 8º, o Relatório de
Gestão integra a prestação de contas das Unidades
Prestadoras e deve ser publicado na página da internet do
Órgão até o dia 31 de março do ano seguinte ao exercício a
que se refere.

Assim, não se vislumbra mais a necessidade de
envio, via sistema e contas, ao TCU.

Por outro lado, o art. 7º da Portaria da Presidência
nº 403/2020 (0794868) já dispõe sobre a obrigatoriedade de
disponibilização do documento no sítio do Tribunal na
internet.

Nesse sentido, sugiro o retorno à SAD para
modificar o item 2.6 do Termo de Referência 0779674,
podendo-se adotar a seguinte redação:

2.6 O relatório de gestão de 2020 deverá ser
apresentado em arquivo único, com tamanho máximo de
50Mb. Para a confecção do Relatório 2020, adota-se como
parâmetro inicial o número de páginas e demais objetos
(tabelas, quadros, gráficos e figuras) do Relatório 2020, cujo
conteúdo poderá ser acessado no link: http://www.tre-
al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa.

Quanto aos demais pontos, observa-se que se
referem a dados técnicos do campo contratual, não passíveis
de análise desta Assessoria.
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Sugiro o envio à SAD para adequação, com
posterior submissão à Presidência para continuidade do
procedimento, nos moldes do ocorrido para contratação de
empresa para editoração do RG de 2020.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 24/11/2020, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 24/11/2020, às 12:56, 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
0814798 e o código CRC 8E9A0480.

0009783-14.2020.6.02.8000 0814798v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2020.
À Secretaria de Administração, para a adoção das

providências reclamadas no Despacho AGE 0814798.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
27/11/2020, às 16:52, 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
0817216 e o código CRC 4AE647EB.

0009783-14.2020.6.02.8000 0817216v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

1. JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal estabelece que compete ao TCU

julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo
Poder Público Federal. Nesse sentido, o relatório de gestão é uma
peça que os órgãos públicos federais devem enviar ao Tribunal de
Contas da União (TCU) para prestar contas de suas atividades.

Desde o ano de 2018, a Decisão Normativa do TCU nº
170/2018 trouxe ajustes na estrutura básica do relatório de gestão
que compõe as contas. A nova estrutura toma como base o modelo do
relato integrado, desenvolvido pelo International Integrated
Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado, ou
IIRC na sigla em inglês), que, com a nova perspectiva, passou a
direcionar à população em geral o conteúdo do trabalho, levando,
assim, às Instituições Públicas o dever Constitucional da prestação
de contas, de modo mais fácil, claro e focado nos resultados.

A Decisão Normativa TCU 187/2020, que dispõe acerca
das prestações de contas anuais da Administração Pública Federal
referentes aos exercícios de 2020 e seguintes, na linha adotada para
a apresentação das contas dos dois últimos anos,  toma como base,
para a estrutura do Relatório de Gestão, o modelo do relato integrado
(art. 8º).

De acordo com as orientações do TCU, o relatório
integrado deve ser um documento conciso e abrangente, portanto
deve concentrar-se apenas nas informações que afetam, de maneira
significativa, a capacidade de uma organização gerar valor. Deve se
apresentar atrativo, com linguagem amigável, destinado à sociedade
e que permita ao cidadão compreender rapidamente os resultados
alcançados pela UPC - Unidade Prestadora de Contas. Para tanto,
mister a adoção de um projeto gráfico que se sirva de ferramentas
diversas, a exemplo de infográficos, que ajude a apresentar dados e
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explicar questões complexas. 
Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral de

Alagoas não dispõe, em seus quadros, de pessoal habilitado ao uso
dos recursos gráficos e visuais de tal monta, tem-se por necessária a
contratação de empresa especializada para editoração e diagramação
do Relatório de Gestão relativo ao exercício 2020, a ser apresentado,
via sistema e-Contas, ao Tribunal de Contas da União.

 
2. OBJETO
2.1 O presente Termo de Referência tem por objeto

a contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação
do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a
ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao
disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020.  

2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2020
· Escopo: serviços de diagramação, editoração, revisão de

texto, tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e
arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de cores) das
publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL
relativo ao exercício 2020. Os serviços deverão ser executados com
base nas orientções do Tribunal de Contas da União disponíveis no
link "https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-
gestao/relato-integrado.htm", observado o conteúdo do Anexo II à
Decisão Normartiva TCU nº 187, de 9 de setembro de 2020, que
integra este Termo, sendo que, para a combinação de cores da capa,
a contratada deverá apresentar proposta que será submetida ao TRE-
AL para efeito de aprovação.

2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda pelo modelo
adotado pelo Ministério da Fazenda para o Relatório de Gestão de
2017, disponível no Portal TCU, em Controle e fiscalização,
Prestação de contas anuais ou pelo
link https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/.

2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em formatos
de aplicativos do LibreOffice ou do processador de texto Word do
Microsoft Office®. As tabelas serão fornecidos em formato de
aplicativos LibreOffice ou de planilha Excel do Microsoft Office®. Os
gráficos e as imagens deverão ser modelados pela contratada
observando os referenciais acima indicados.

2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os arquivos
originais (editáveis) em formato adequado para processamento CTP e
impressão gráfica (inclusive capa e verniz da capa), e em formato de
extensão.pdf para publicação na rede mundial de computadores.
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2.6 O relatório de gestão de 2020 deverá ser apresentado
em arquivo único, com tamanho máximo de 50Mb. Para a confecção
do Relatório 2020, adota-se como parâmetro inicial o número de
páginas e demais objetos (tabelas, quadros, gráficos e figuras) do
Relatório 2019, cujo conteúdo poderá ser acessado no
link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa.

 
3. PRAZOS DE ENTREGA
3.1 O prazo em dias corridos para a entrega dos

produtos, finais e intermediários, objeto dos serviços contratados,
são indicados abaixo. Os prazos previstos para entrega dos originais
pelo TRE-AL são referenciais, podendo ser antecipados.

3.2 Serviços de editoração/diagramação:
a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo

TRE-AL: até o dia 05/03/2021
b) Prazo de entrega pela contratada da versão para

avaliação: até o dia 15/03/2021 
c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia

19/03/2021 (o processo de avaliação é realizado de forma
concomitante com a fase de elaboração da versão inicial)

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados
no item 2: até 25/03/2021.

3.4 Os produtos deverão ser entregues no endereço
eletrônico da Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) - da Diretoria-
Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br.

3.5 Admite-se a entrega de documentos intermediários
(em caráter para comentários e/ou para aprovação) por meio de
correio eletrônico; toda comunicação por correio eletrônico deverá
ser confirmada entre as partes emitente e recebedora.

 
4. PAGAMENTO
4.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária

de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio
da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pela Comissão
constituída por Portaria da Presidência do Tribunal, que será
responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e
versão final do documento.

4.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.

4.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de
pagamento.
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4.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária.

4.5 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá
anexar à nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo
determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que
não incidam retenções indesejáveis.

4.6 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá
ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do
primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde
que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o

pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim

apurado:
I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
5. ESTIMATIVA DE PREÇO  
(O preço estimado será apurado pela SEIC/COMAP

devendo observar o prazo máximo até o dia 15/01/2021, para
viabilzar a licitação ou contratação direta até o dia 02/02/2021)

5.1 Os preços serão estimados considerando os
serviços descritos no item 2 e as referências observadas no Relatório
de Gestão de 2019, disponível em: http://www.tre-
al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa, com as seguintes
características:

a) Impresso colorido
b) Orientação: paisagem
c) Número de páginas: 98
d) Tamanho papel: A4 (210 X 297mm)
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e) Conteúdo: textos, 30 tabelas, 15 quadros,
35 gráficos, 30 figuras e 8 fotos.

Os quantitativos de listados nas letras "c" e "e" são
apenas indicativos, podendo variar na faixa de 10% para mais ou
para menos. 

5.2 O preço deverá incluir o serviço e encargos
incidentes e deverá ser apresentado no seguinte formato:

PRODUTO VALOR

Serviço de editoração/diagramação
do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas relativo ao exercício 2020

 

 
6. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS

SERVIÇOS
6.1 A supervisão e o acompanhamento dos serviços de

diagramação serão realizados pelo TRE-AL, por intermédio
da Comissão a que se refere o item 4.1

6.2 O trabalho poderá ser rejeitado, caso não
corresponda ao especificado neste documento.

6.3 Finalizado o trabalho, a CONTRATADA se
responsabiliza a não utilizar o material fornecido pelo TRE-AL salvo
autorização expresa nesse sentido.

 
7. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA
7.1 Por se tratar de contratação por escopo, o prazo de

execução e de vigência esgotam-se com o pagamento da despesa,
após recebimento definitivo do produto.

 
8. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
8.1 A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas

necessárias para que seus diretores, empregados, prepostos ou
prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente,
envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, que
precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo
sobre a mesma, adotando todas as precauções e medidas para que as
obrigações oriundas desta cláusula sejam efetivamente observadas.

8.2 Até a publicação dos produtos objetos do Contrato
pela CONTRATANTE, o compromisso de confidencialidade é
permanente. Até a publicação pela CONTRATANTE, toda informação
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referente aos produtos objetos do Contrato só será divulgada com
expressa autorização da CONTRATANTE.

8.3 A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à
CONTRATANTE todo o material que contenha informações
confidenciais não publicadas. O não cumprimento da obrigação de
confidencialidade estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA
ao pagamento das perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, sem
prejuízo das demais sanções legais cabíveis decorrentes de sua
violação.

 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS    
9.1  Pela inexecução total ou parcial o licitante

contratado ficará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei
nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente
do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

 9.2 As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública,
poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem
efetuados.

9.3 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá
aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

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

b) Multa de mora de 1% 
por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, limitada a
incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo
sobre este a multa constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

c) 7,50% sobre o valor do contrato em caso de
inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na
alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado;

d) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução
total.

9.4 As multas de mora e convencional por inexecução
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parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não
ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do valor total da
contratação.

 
10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
10.1 Considerando a natureza da contratação, a

proponente deverá observar, no que couber, as práticas de
sustentabilidade previstas no  art; 4º do Decreto nº 7.746/2012,
especialmente quanto à maior efeiciência na utilização de recursos
naturais como água e energia (inciso III), podendo comprovar a
prática com a apreentação de declaração atestando que usa
equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da energia elétrica
ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto.

 
 
 

ANEXO ÚNICO AO TERMO DE REFERÊNCIA

(ANEXO II À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 187, DE 9 DE
SETEMBRO DE 2020)

 

ELEMENTOS DE CONTEÚDO SUGERIDOS E
INFORMAÇÕES QUE PODEM CONSTAR NO RELATÓRIO DE
GESTÃO

 
1. Elementos pré-textuais
Informações que auxiliem o leitor, de acordo com a

necessidade, a localizar as informações contidas no relatório, a
exemplo de sumário.

 
2. Mensagem do dirigente máximo
Apresentação, em forma de tabelas e gráficos, dos

principais resultados alcançados, incluindo aqueles que indiquem o
grau de alcance das metas fixadas nos planos da organização,
considerando os objetivos estratégicos e de curto prazo, bem como
as prioridades da gestão [UPC em números], que estão mais bem
detalhados no corpo do relatório.

A mensagem do dirigente deve conter o reconhecimento
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de sua responsabilidade por assegurar a integridade (fidedignidade,
precisão e completude) do relatório de gestão.

 
3. Visão geral organizacional e ambiente externo
Fundamentalmente, deve responder às perguntas:
1) “O que é a organização, o que faz e quais são as

circunstâncias em que atua?”;
2) “Qual o modelo de negócios da organização?”; e
3) “Como a organização determina os temas a serem

incluídos no relatório de gestão e como estes temas são quantificados
ou avaliados?”

Apresentação das informações que identificam a UPC
(missão e visão), a estrutura organizacional e de governança, o
ambiente externo em que atua e o modelo de negócios, abordando:

a) identificação da UPC e declaração da sua missão e
visão;

b) indicação das principais normas direcionadoras de sua
atuação, com links de acesso respectivos;

c) organograma da estrutura organizacional, incluindo as
estruturas de governança (conselhos ou comitês de governança,
entre outros);

d) modelo de negócio, abrangendo insumos, atividades,
produtos, impactos, valor gerado e seus destinatários e diagrama de
cadeia de valor, visando proporcionar compreensão abrangente da
visão geral organizacional.

e) se for o caso, a relação de políticas e programas de
governo/ações orçamentárias, bem como de programas do Plano
Plurianual, de outros planos nacionais, setoriais e transversais de
governo nos quais atua, com seus respectivos objetivos e metas.

f) informações sobre contratos de gestão firmados e de
que forma são integrados no valor gerado pela unidade;

g) relação com o ambiente externo e com os destinatários
dos bens e serviços produzidos pela organização;

h) capital social e participação em outras sociedades, se
aplicável.

 
4. Riscos, oportunidades e perspectivas
Fundamentalmente, deve responder às perguntas:
1) “Quais são os riscos e oportunidades específicos que
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afetam a capacidade de a organização gerar valor em curto, médio e
longo prazo e como a organização lida com esses riscos?”; e

2) “Quais os desafios e as incertezas que a organização
provavelmente enfrentará ao buscar executar seu plano estratégico e
as potenciais implicações para seu modelo de negócio e desempenho
futuro?”

Avaliação dos riscos que possam comprometer o
atingimento dos objetivos estratégicos e dos controles
implementados para mitigação desses riscos, abordando
necessariamente:

a) quais são os principais riscos específicos identificados
que podem afetar a capacidade de a UPC alcançar seus objetivos e
como a UPC lida com essas questões;

b) quais são as principais oportunidades identificadas que
podem aumentar a capacidade de a UPC atingir seus objetivos e as
respectivas ações para aproveitá-las;

c) as fontes específicas de riscos e oportunidades, que
podem ser internas, externas ou, normalmente, uma combinação das
duas;

d) avaliação, pela UPC, da probabilidade de que o risco
ou a oportunidade ocorram e a magnitude de seu efeito, caso isso
aconteça, levando em consideração, inclusive, as circunstâncias
específicas que levariam à ocorrência do risco ou da oportunidade.

 
5. Governança, estratégia e desempenho
Fundamentalmente, deve responder as perguntas:
1) “Para onde a organização deseja ir e como ela

pretende chegar lá?”; e
2) “Como a estrutura de governança da organização

apoia sua capacidade de gerar valor em curto, médio e longo prazo?”
e 3) “Quais os principais resultados alcançados pela organização?”

Apresentação das informações sobre:
a) descrição de como a estrutura de governança apoia o

cumprimento dos objetivos estratégicos, abordando o relacionamento
com a sociedade e as partes interessadas da organização, bem como
a consideração de suas necessidades e expectativas na definição da
estratégia, a gestão de riscos e a supervisão da gestão;

b) objetivos estratégicos, responsáveis, indicadores de
desempenho, com as metas pactuadas para o período e seu
desdobramento anual, bem como sua vinculação ao Plano Plurianual,
aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de
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governança superior, indicando os resultados já alcançados,
comparando-os com as metas e os objetivos pactuados;

c) planos de curto prazo da organização com a indicação
dos objetivos anuais, das medidas, iniciativas, projetos e programas
necessários ao seu alcance, dos prazos, dos responsáveis, das metas
para o período a que se refere o relatório de gestão, e os resultados
alcançados comparando-os com as metas e os objetivos pactuados;

d) apresentação resumida dos resultados das principais
áreas de atuação e/ou de operação/atividades da UPC e dos
principais programas, projetos e iniciativas, abrangendo ainda,
conforme o caso, a contribuição de autarquias e fundações
vinculadas e de empresas controladas, contratos de gestão e SPEs,
conforme a materialidade da contribuição dos segmentos na
composição do valor gerado pela UPC;

e) medidas adotadas em relação aos indicadores de
governança e gestão levantados, a exemplo dos que foram tratados
pelo TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e 2.699/2018-Plenário
(ambos da Relatoria do Ministro Bruno Dantas);

f) principais ações de supervisão, controle e de correição
adotadas pela UPC para a garantia da legalidade, legitimidade,
economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.

 
6. Informações orçamentárias, financeiras e

contábeis
Fundamentalmente, deve responder à pergunta:
“Quais as principais informações orçamentárias,

financeiras e contábeis, inclusive de custos, dão suporte às
informações de desempenho da organização no período?”

As informações desta seção visam dar suporte ou
detalhar informações mais agregadas do relatório de gestão,
sobretudo as referenciadas nos elementos de conteúdo anteriores.

Estas informações podem ser proporcionadas mediante
links, nesta ou nas seções anteriores ao longo do relatório de gestão,
para as demonstrações contábeis ou referências para suas notas
explicativas, bem como para documentos, tabelas, páginas ou painéis
de informação já produzidos pela UPC, quando aplicável, ou ser
apresentadas nesta seção, envolvendo, por exemplo:

Evidenciação da situação e do desempenho financeiro,
orçamentário e patrimonial da gestão no exercício por meio de
demonstrações resumidas de valores relevantes extraídos das
demonstrações financeiras e das notas explicativas, incluindo, por
exemplo:
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a) resumo da situação financeira da UPC (saldos das
principais contas e/ou grupos de contas, resultados, receitas e
despesas) e da evolução no exercício de referência e em comparação
com o último exercício;

b) as contas relativas aos fundos de financiamento devem
apresentar informações sobre o patrimônio global e os resultados das
operações de crédito realizadas à conta desses recursos em face dos
objetivos estabelecidos;

c) principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas,
saldos e ocorrências relativos à atuação e à situação financeira da
UPC no exercício;

d) conclusões de auditorias independentes e/ou dos
órgãos de controle público e as medidas adotadas em relação a
conclusões ou eventuais apontamentos;

e) indicações de locais ou endereços eletrônicos em que
balanços, demonstrações e notas explicativas estão publicadas e/ou
podem ser acessadas em sua íntegra;

f) esclarecimentos acerca da forma como foram tratadas
as demonstrações contábeis em caso de a UPC possuir em sua
composição mais de uma entidade contábil, considerando que:

- as UPC que compreenderem apenas um órgão no Siafi
devem considerar os valores contábeis consolidados nesse órgão;

- as UPC que compreenderem mais de um órgão no Siafi
devem apresentar informações referentes aos principais dados
desses órgãos de forma individualizada e, ainda, devem apresentar
informações com base na integração dos principais saldos para efeito
de associação com o resultado geral da UPC;

- as UPC que não atuam no Siafi devem adotar
procedimento semelhante, considerando que, caso haja em sua
composição unidades com estrutura contábil independente, devem
apresentar informações contábeis resumidas referentes aos
principais saldos das contas dessas unidades de forma
individualizada, e, ainda, devem apresentar informações com base na
integração dos principais saldos para efeito de associação com o
resultado geral da UPC;

g) quanto às unidades dos conselhos de profissão e dos
serviços sociais autônomos, com vistas a evidenciar a situação e o
desempenho financeiro, orçamentário e patrimonia l da gestão no
exercício, deverá haver a apresentação da declaração do
contador/opinião dos auditores externos, dos demonstrativos
contábeis e das notas explicativas.
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7. Anexos, apêndices e links
Se aplicáveis, documentos e informações de elaboração

da UPC ou de terceiros úteis à compreensão do relatório, que podem
ser fornecidos mediante links, nesta ou nas seções anteriores ao
longo do relatório de gestão, para documentos, tabelas, páginas ou
painéis de informação já produzidos pela UPC.

 
 
Unidade responsável pela elaboração do TR: Secretaria

de Administração

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/11/2020, às 14:26, 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
0817610 e o código CRC 1B40FB8F.

0009783-14.2020.6.02.8000 0817610v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de novembro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao Despacho AGE

(doc. 0814798), para informar que já foram realizadas as respectivas
adequações do item 2.6 do Termo de Referência ali sinalizadas.
Neste sentido, apresento o Termo de Referência GSAD atualizado
(doc. 0817610), e sugiro a Vossa Senhoria, com a devida vênia, que o
mesmo seja submetido à superior consideração da Presidência, para
continuidade do procedimento, nos moldes do ocorrido para
contratação de empresa para editoração do RG de 2019.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/11/2020, às 14:27, 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
0817614 e o código CRC 7B853F40.

0009783-14.2020.6.02.8000 0817614v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 28 de novembro de 2020.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de procedimento inaugurado pela

Secretaria de Administração, apresentando o Termo de
Referência inserto no evento SEI nº 0779674, objetivando à
contratação de serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas
da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º
da DN TCU 187/2020.

Instado a se pronunciar, o Assessor de Gestão
Estratégica, por meio do despacho 0814798, informou que o
Relatório de Gestão integra a prestação de contas das
Unidades Prestadoras e deve ser publicado na página
da internet do Órgão até o dia 31 de março do ano seguinte ao
exercício a que se refere, não se vislumbrando mais a
necessidade de envio, via sistema e contas, ao TCU. No
entanto, o art. 7º da Portaria da Presidência nº 403/2020
(0794868) já dispõe sobre a obrigatoriedade de
disponibilização do documento no sítio do Tribunal
na internet.

O termo de referência fora modificado, conforme
recomendado pela AGE e o Secretário de Administração
propôs, assim, o novo documento apresentado no evento SEI
nº 0817610.

Desta feita, levando em consideração a instrução
presente nos autos, submeto o presente procedimento à
superior consideração de Vossa Excelência para análise e
deliberação acerca da aprovação do TR, com vistas à
continuidade do feito, nos moldes do ocorrido para
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contratação de empresa para editoração do RG de 2019 deste
TRE/AL.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/11/2020, às 16:34, 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
0818402 e o código CRC F3824D4D.

0009783-14.2020.6.02.8000 0818402v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2020.
 
Nos autos, constato Termo de Referência (0817610) que tem por

objeto a contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação
do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser
apresentado ao Tribunal de Contas da União.

O documento tramita com o encaminhamento exordial a cargo da
Secretaria de Administração, tendo sido submetido à Diretoria-Geral e à
Assessoria de Gestão Estratégica, para análise.

Assim, considerando a instrução realizada até o momento,
autorizo a continuidade do procedimento, nos moldes requeridos.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 29/11/2020, às 15:40, 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
0818576 e o código CRC 96078380.

0009783-14.2020.6.02.8000 0818576v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2020.
À SEIC, nos termos do art. 8º, da Resolução TRE-

AL nº 15.787/2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/12/2020, às 02:41, 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
0819975 e o código CRC 5F75DFA5.

0009783-14.2020.6.02.8000 0819975v1
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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 dezembro de 2020.
À GSAD
Senhor Secretário,
 

1- Tratam os autos da contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão 2020
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao
Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º
c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações
constantes no termo de referência 0817610 .

 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para estimativa de preços, despacho GSAD 0819975.
 
3- Realizada a pesquisa através da ferramenta banco de

preços, conforme relatório de cotação 0824734, estimamos o valor
em R$ 2.402,61 (dois mil quatrocentos e dois reais e sessenta e um
centavos). CATSER: 25330.

4- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº  10.024/2019, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

 

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
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Judiciário, em 08/12/2020, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 08/12/2020, às 16:40, 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
0824739 e o código CRC 59F26172.

0009783-14.2020.6.02.8000 0824739v1

Despacho SEIC 0824739         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 147



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

 

DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
À COFIN, para juntar aos autos demonstartivo de

previsão de despesa com a contratação de serviços gráficos e
congêneres para o exercício 2021.

Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do
edital, de acordo com a instrução levada a termo pela SEIC
(doc. 0824739).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/12/2020, 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
0825106 e o código CRC 5895625C.

0009783-14.2020.6.02.8000 0825106v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0825106).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/12/2020, às 21:40, 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
0825116 e o código CRC 2C917F5D.

0009783-14.2020.6.02.8000 0825116v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2020.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Informamos que, após consulta à PLOA 2021, a

priori não vislumbramos na programação despesa com serviço
gráficos, ressalvados os da EJE, que possui orçamento
próprio, e o contrato de locação de máquinas para serviços de
reprografia.

 
No entanto, face ao pequeno montante,

inicialmente orçado em R$ 2.402,61 pela SEIC (0824739),
s.m.j., entendemos que poderia ser remanejado valores de
diárias da SAD, que posteriormente, se necessário, poderiam
ser recompostos, vez que se trata de despesa estimativa.

 
De todo modo, para análise e deliberação

superiores, juntamos a este a PLOA 2021 (0826066), sem as
despesas de investimento, de capacitação (PO 0002 e EJE0) e
sem as obras.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 09/12/2020, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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UA Despesa Agregada Item PLOA UA $
AAMO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.36.26.0027 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS E ASSEMELHADOS 5.200,00
AAMO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.05.0004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 72.000,00
AAMO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.78.0067 - SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO 4.400,00
AAMO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17.0051 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO 1.200,00
AAMO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17.0088 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. ODONTOLÓGICOS 2.400,00
AAMO MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 33.90.30.09.0004 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 4.000,00
AAMO MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 33.90.30.10.0005 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 14.000,00
AAMO MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 33.90.30.36.0019 - MATERIAL HOSPITALAR 2.600,00
AAMO TRIBUTOS, MULTAS E JUROS 33.90.47.10.0004 - TAXAS E ANOTAÇÕES TÉCNICAS 650,00
ACS APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.05.0092 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO 45.000,00
CODES APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.05.0004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 125.000,00
CODES ESTAGIÁRIOS 33.90.39.25.0055 - SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO 4.536,00
CODES ESTAGIÁRIOS 33.90.39.65.0030 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 237.006,00
CODES ESTAGIÁRIOS 33.90.39.65.0063 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS 36.424,00
CODES PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES 33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS 117.543,00
CODES SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 33.90.36.66.0026 - REEMBOLSO A OFICIAL DE JUSTIÇA 57.341,00
EJE ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 18.753,00
EJE ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS 10.400,00
EJE ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.36.06.0024 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 4.976,00
EJE ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.39.23.0014 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 23.838,00
EJE ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.39.59.0027 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 15.576,00
EJE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 33.90.30.59.0026 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 43.430,00
SAPEV ÁGUA E ESGOTO 33.90.39.44.0018 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 147.466,00
SAPEV APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01.0001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1.917.600,00
SAPEV APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.05.0004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 53.285,00
SAPEV APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.78.0067 - SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO 26.090,00
SAPEV DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 208.840,00
SAPEV ENERGIA ELÉTRICA 33.90.39.43.0017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 977.658,00
SAPEV ENERGIA ELÉTRICA 33.90.47.22.0006 - CONTRIBUIÇÃO  PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 26.777,00
SAPEV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.39.78.0038 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 664.271,00
SAPEV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.39.78.0069 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO 18.207,00
SAPEV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.47.10.0005 - TAXA DE COLETA DE LIXO 11.970,00
SAPEV LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 33.90.36.15.0023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO 687.305,00
SAPEV LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 33.90.39.10.0005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.726.380,00
SAPEV LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.12.0006 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 26.351,00
SAPEV MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.30.39.0020 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 66.913,00
SAPEV MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.39.19.0012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 33.435,00
SAPEV MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.39.19.0083 - LAVAGEM DE VEÍCULOS 19.403,00
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SAPEV MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.39.69.0064 - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS 4.724,00
SAPEV MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.47.10.0003 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 8.677,00
SAPEV MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.01.0002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 150.610,00
SAPEV SEGUROS 33.90.39.69.0066 - SEGURO GERAL DE VEÍCULOS 12.366,00
SAPEV SERVIÇOS DE LOGÍSTICA 33.90.39.74.0035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 18.937,00
SAPEV VIGILÂNCIA OSTENSIVA 33.90.37.03.0003 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1.267.573,00
SBEA ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 33.90.39.01.0001 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 70.711,00
SBEA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.37.02.0002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 15.300,00
SBEA MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 33.90.40.07.0007 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES 6.565,00
SEALMOX MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33.90.30.17.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC 1.768,00
SEALMOX MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33.90.30.17.0034 - TONER PARA IMPRESSORA 35.688,00
SEALMOX MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.25.0014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.800,00
SEALMOX MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.26.0015 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4.680,00
SEALMOX MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.07.0003 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 41.570,00
SEALMOX MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.22.0011 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 110.012,00
SEALMOX MATERIAIS DE EXPEDIENTE 33.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 77.281,00
SEGEC COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 33.90.40.14.0014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 37.260,00
SEGEC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.12.0006 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30.000,00
SEGEC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.83.0042 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 24.612,00
SEGEC SERVIÇOS DE LOGÍSTICA 33.90.39.47.0110 - SERVIÇOS DE CORREIOS - ECT 65.205,00
SEGEC TELEFONIA FIXA 33.90.39.58.0026 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.608,00
SEGEC TELEFONIA FIXA 33.90.39.58.0061 - TELEFONIA FIXA 56.589,00
SEGEC TELEFONIA FIXA 33.90.40.14.0014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 2.580,00
SLC ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 33.90.39.01.0001 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 8.600,00
SLC DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 33.90.39.47.0021 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.690,00
SMR APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01.0025 - OPERADORES DE SOM 18.872,00
SMR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17.0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31.119,00
SMR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17.0082 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SOM 5.312,00
SMR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17.0097 - MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 6.623,00
SMR MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.30.04.0049 - RECARGA DE EXTINTORES 10.000,00
SMR MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.36.22.0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 110.097,00
SMR MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.16.0048 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 40.000,00
SMR MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.16.0096 - SERVIÇO DE CHAVEIRO 1.615,00
SMR MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.16.0144 - MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR 20.000,00
SMR MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.17.0054 - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR 70.000,00
SMR MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.24.0013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 32.749,00
SMR MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.24.0051 - MATERIAL PARA PINTURA 14.451,00
SMR MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.26.0015 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 33.531,00
STI APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC 33.90.40.21.0021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 856.505,00
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STI COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 33.90.40.13.0013 - REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - BACKBONE 800.000,00
STI COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 33.90.40.13.0026 - COMUNICAÇÃO DE DADOS 230.000,00
STI MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 33.90.40.12.0012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 280.632,00
STI MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 33.90.40.07.0007 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES 482.665,00
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0009783-14.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                   Horário de Abertura: XX horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação  na  modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO,  objetivando  a
contratação  de  serviços  de  editoração/diagramação  para  publicação  do  Relatório  de
Gestão  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  tudo  de  acordo  com  requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538,
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como,
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste
Edital e seus anexos.

1- DO OBJETO 

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  contratação  de  serviços  de
editoração/diagramação  para  publicação  do  Relatório  de  Gestão  do  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância
ao disposto no art.  3º  c/c  o  art.  8º  da DN TCU 187/2020,  conforme especificações e
condições assentadas neste edital e seus anexos. 

2 – DO PRAZO DE ENTREGA 

2.1. O  prazo  em  dias  corridos  para  a  entrega  dos  produtos,  finais  e
intermediários, objeto dos serviços contratados, são indicados abaixo. Os prazos previstos
para entrega dos originais pelo TRE-AL são referenciais, podendo ser antecipados.

2.2. Serviços de editoração/diagramação:

a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo TRE-AL: até o dia 05/03/2021;

b) Prazo de entrega pela contratada da versão para avaliação: até o dia 15/03/2021;

1
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c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia 19/03/2021 (o processo de avaliação é
realizado de forma concomitante com a fase de elaboração da versão inicial);

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados no item 2: até 25/03/2021.

2.3. Os  produtos  deverão  ser  entregues  no  endereço  eletrônico  da
Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br.

2.4. Admite-se a entrega de documentos intermediários (em caráter para
comentários e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico; toda comunicação por
correio eletrônico deverá ser confirmada entre as partes emitente e recebedora.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente  Microempresa  e
Empresas  de  Pequeno  Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências
deste Edital e seus anexos.

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o micro-
empreendedor individual -  MEI,  nos limites previstos da Lei  Complementar  nº 123,  de
2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;

5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em pro-
cesso de dissolução ou liquidação;

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art.

2
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2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova reda-
ção dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declara-
ções: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cum-
primento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilida-
de previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral  no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.
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4.2.                 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Fe-
deral, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferi-
do pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1.  A  não  observância  do  disposto  no  subitem  anterior  poderá  ensejar
desclassificação no momento da habilitação

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral  no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certifica-
do digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Bra-
sil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, conco-
mitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a des-
crição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa do-
cumentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e tra-
balhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos ob-
jetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, pre-
valecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sis-
tema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item ofertado;
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especi-
ficações constantes no Anexo I e I-A.

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-
tratada.

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agen-
tes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-
tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas
no Termo de Referência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6

Minuta de edital (0826980)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 160



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,  sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado.

8.6. Os licitantes  poderão  oferecer  lances sucessivos,  observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de dis-
puta “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determi-
nado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais li-
citantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerra-
mento deste prazo.
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8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

8.15. Não serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos. 

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-
posta.

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
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reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

8.23. Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas. 

8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

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

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documen-
tos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados. 

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta clas-
sificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi-
ficação. 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1.  O preço máximo fixado para os  serviços é de  R$ 2.402,61 (dois  mil,
quatrocentos e dois  reais  e  sessenta e um centavos),  que de modo algum,
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referi-
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rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.4. Qualquer  interessado poderá requerer  que se realizem diligências  para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6. O Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) ho-
ras, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio ele-
trônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceita-
ção da proposta.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro,  no  prazo  de  2  (duas)  horas,  a  partir  da  solicitação,  os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

9.8. Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência
dos Modelos e Condições (Anexo III).

9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 8.24.
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9.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO.

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência  de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impediti-
vas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua des-
classificação.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequen-
te.

10.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normati-
va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
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condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva docu-
mentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitan-
te, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões fei-
ta pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), confor-
me art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares,  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

10.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de re-
quisitos  mediante  apresentação  dos  documentos  originais  não-digitais  quando  houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emiti-
dos somente em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita-
ção:

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: de-
creto de autorização;

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresen-
tação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negati-
va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicí-
lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do lici-
tante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
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10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deve-
rá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá,  também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas
de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regu-
larização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.

10.10.2.5.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediata-
mente posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, compro-
var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, median-
te apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no su-
bitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação,
seja  por  não  apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos,  ou  apre-
sentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
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10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de ha-
bilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es)
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos re-
manescentes.

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b)  a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c) conter a descrição do item ofertado;

d) conter o preço unitário e total do item ofertado.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e  o  valor  global  em algarismos  e  por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa,  limitada, rigorosamente,  ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
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11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o pra-
zo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrar-
razões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento. 

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus da-
dos cadastrais atualizados.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

15.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

15.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

15.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados
da data de recebimento da impugnação.

15.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a reali-
zação do certame.

15.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública,  exclusivamente por meio eletrônico,  pelo e-mail  slc@tre-al.-
jus.br.

15.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
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15.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

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

15.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo siste-
ma e vincularão os participantes e a administração..

16 – DA CONTRATAÇÃO

16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazos de entrega em conformidade com este edital. 

16.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato. 

16.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
16.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO 

17.1. A execução da  contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

17.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. A  licitante  que,  convocada  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua
proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver
a  proposta,  falhar  ou  fraudar  no  fornecimento  do  material,  comportar-se  de  modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de
contratar  com  a  União,  e  será  descredenciada  no  SICAF,  ou  nos  Sistemas  de
Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520,
de  17  de  julho  de  2002,  pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem prejuízo  das  multas
previstas no Edital e das demais cominações legais. 

18.2. No  caso  de  inexecução  total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas,
garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções: 
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a)  Advertência,  em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas en-
sejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) Multa de mora de 1% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, limitada
a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá
ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a multa constante na alínea
“d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

c)  Multa  de  7,50% sobre  o  valor  do  contrato em caso  de inexecução  parcial  da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado;

d) Multa de 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total.

18.3. As  multas  de  mora  e  convencional  por  inexecução  parcial,  quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por
cento) do valor total da contratação. 

18.4. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e con-
tratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado jun-
to com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem
efetuados.

18.5. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a
empresa  licitante  de  ser  acionada  judicialmente  pela  responsabilidade  civil,
decorrentes das infrações cometidas.

18.6. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução
dos serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

18.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do  caso  e  as  justificativas  apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

18.8. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

18.9.        Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

18.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a  entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
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acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 

18.10. Da  sanção  aplicada  caberá  recurso,  no  prazo  de  5  dias  úteis  da
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

18.11. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios
de 0,5% (meio por cento) ao mês.

18.12. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 18.13. O período de atraso será contado em dias corridos.

18.14. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

18.14.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será  a  da  publicação  da  decisão  da  aplicação  da  penalidade  no  Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.

18.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

18.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

19- DO PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta-corrente,  em até  10  (dez) dias  após  o  após  o  envio  da  respectiva  nota  fiscal,
devidamente atestada pela Comissão constituída por Portaria da Presidência do Tribunal,
que será responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e versão final
do documento.

19.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20

Minuta de edital (0826980)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 174



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

19.4. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

19.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020,
alocados  no  Programa de  Trabalho  -  Gestão  do  Processo  Eleitoral;  PTRES  n°  084621
(Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativas)  -  Natureza  da  Despesa  n°  339039
(Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

21.1. São obrigações do Contratante:

a)  Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumpri-
mento das obrigações estabelecidas neste edital;

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;
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c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante as condições estabelecidas
neste edital;

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

e) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifesta-
da no fornecimento do objeto;

f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especi-
almente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em regis-
tro próprio todas as ocorrências;

g) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, se
for o caso, as penalidades previstas em lei.

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. São obrigações da contratada:

a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com to-
das as condições e prazos estipulados;

b) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultan-
tes da contratação.

c) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compro-
misso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação; 

d) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-
AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fis-
calização ou o acompanhamento do TRE-AL;

e) Comprometer-se a adotar as medidas necessárias para que seus diretores,
empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, direta ou indi-
retamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, que
precisem  conhecer  a  Informação  Confidencial,  mantenham  sigilo  sobre  a
mesma, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações
oriundas desta cláusula sejam efetivamente observadas;

e.1) Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela CONTRATAN-
TE, o compromisso de confidencialidade é permanente. Até a publicação
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pela CONTRATANTE, toda informação referente aos produtos objetos do
Contrato só será divulgada com expressa autorização da CONTRATANTE. 

f) Destruir ou devolver à CONTRATANTE todo o material que contenha infor-
mações confidenciais não publicadas. O não cumprimento da obrigação de
confidencialidade estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA ao paga-
mento das perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, sem prejuízo das de-
mais sanções legais cabíveis decorrentes de sua violação.  

23- DO RECEBIMENTO

23.1. Os  materiais  confeccionados  deverão  ser  entregues,  de  forma
definitiva,  até  o  dia  25/03/2021,  no  endereço  eletrônico  da  Assessoria  de  Gestão
Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br. 

23.2. O  recebimento  do  objeto  desta  licitação  será  condicionado  à
conferência, ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar,
corrigir,  substituir,  no  todo  ou  em  parte,  sanar  os  vícios,  defeitos  ou  as  incorreções
porventura detectados, no todo ou em parte.

24 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

24.1. Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá observar,
no  que  couber,  as  práticas  de  sustentabilidade  previstas  no  art;  4º  do  Decreto  nº
7.746/2012, especialmente quanto à maior eficiência na utilização de recursos naturais
como água e energia (inciso III),  podendo comprovar a prática com a apresentação de
declaração  atestando  que  usa  equipamentos  gráficos  de  maior  eficiência  no  uso  da
energia elétrica ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto. 

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

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

25.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
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resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que  
impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o  
primeiro     dia     útil     subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

25.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser  lidos  na sala  da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado
em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO I-A –  (ANEXO II  À  DECISÃO NORMATIVA  TCU Nº  187,  DE 9  DE
SETEMBRO DE 2020); 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió –  Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                    ANEXO I

                              TERMO DE REFERÊNCIA 

1. JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal estabelece que compete ao TCU julgar as contas
dos  administradores  e  demais  responsáveis  por  dinheiro,  bens  e  valores  públicos  da
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelo  Poder  Público  Federal.  Nesse  sentido,  o  relatório  de  gestão é  uma peça que os
órgãos públicos federais devem enviar ao Tribunal de Contas da União (TCU) para prestar
contas de suas atividades.

Desde o ano de 2018, a Decisão Normativa do TCU nº 170/2018 trouxe
ajustes na estrutura básica do relatório de gestão que compõe as contas. A nova estrutura
toma como base o modelo do relato integrado, desenvolvido pelo International Integrated
Reporting  Council  (Conselho  Internacional  para  Relato  Integrado,  ou  IIRC  na  sigla  em
inglês),  que,  com  a  nova  perspectiva,  passou  a  direcionar  à  população  em  geral  o
conteúdo do trabalho, levando, assim, às Instituições Públicas o dever Constitucional da
prestação de contas, de modo mais fácil, claro e focado nos resultados.

A Decisão Normativa TCU 187/2020, que dispõe acerca das prestações de
contas  anuais  da  Administração  Pública  Federal  referentes  aos  exercícios  de  2020  e
seguintes, na linha adotada para a apresentação das contas dos dois últimos anos,  toma
como base, para a estrutura do Relatório de Gestão, o modelo do relato integrado (art.
8º).

De acordo com as orientações do TCU, o relatório integrado deve ser um
documento conciso e abrangente, portanto deve concentrar-se apenas nas informações
que afetam, de maneira significativa, a capacidade de uma organização gerar valor. Deve
se apresentar atrativo, com linguagem amigável, destinado à sociedade e que permita ao
cidadão  compreender  rapidamente  os  resultados  alcançados  pela  UPC  -  Unidade
Prestadora de Contas. Para tanto, mister a adoção de um projeto gráfico que se sirva de
ferramentas diversas, a exemplo de infográficos, que ajude a apresentar dados e explicar
questões complexas.

Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não dispõe, em
seus quadros, de pessoal habilitado ao uso dos recursos gráficos e visuais de tal monta,
tem-se  por  necessária  a  contratação  de  empresa  especializada  para  editoração  e
diagramação do Relatório de Gestão relativo ao exercício 2020, a ser apresentado, via
sistema e-Contas, ao Tribunal de Contas da União.

2. OBJETO

2.1 O presente Termo de Referência  tem por objeto a contratação de
serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral  de Alagoas,  a ser  apresentado ao Tribunal  de Contas da União,  em
observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020.

2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2020

·  Escopo:  serviços  de  diagramação,  editoração,  revisão  de  texto,
tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos
e  capa  (combinação  de  cores)  das  publicações  impressas e  digitais  do  Relatório  de
Gestão do TRE-AL relativo ao exercício 2020. Os serviços deverão ser executados com
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base  nas  orientações  do  Tribunal  de  Contas  da  União disponíveis  no  link
"https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/relato-integrado.htm", obse
rvado o conteúdo do Anexo II à Decisão Normartiva TCU nº 187, de 9 de setembro de
2020,  que  integra  este  Termo,  sendo  que,  para  a  combinação  de  cores  da  capa,  a
contratada deverá apresentar  proposta que será submetida  ao TRE-AL  para  efeito de
aprovação.

2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda pelo modelo adotado pelo
Ministério da Fazenda para o Relatório de Gestão de 2017, disponível no Portal TCU, em
Controle  e  fiscalização,  Prestação  de  contas  anuais  ou  pelo
link https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/.

2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em formatos de aplicativos do
LibreOffice  ou  do processador  de  texto  Word  do  Microsoft  Office®.  As  tabelas serão
fornecidos em  formato  de  aplicativos  LibreOffice  ou  de  planilha  Excel  do  Microsoft
Office®. Os gráficos e as imagens deverão ser modelados pela contratada observando os
referenciais acima indicados.

2.5  A  contratada  fornecerá,  em meio  digital,  os  arquivos  originais
(editáveis) em formato adequado para processamento CTP e impressão gráfica (inclusive
capa e verniz da capa), e em formato de extensão.pdf para publicação na rede mundial de
computadores.

2.6 O relatório de gestão de 2020 deverá ser apresentado em arquivo
único, com tamanho máximo de 50Mb. Para a confecção do Relatório 2020, adota-se como
parâmetro inicial  o número de páginas e demais objetos (tabelas,  quadros,  gráficos e
figuras) do Relatório 2019, cujo conteúdo poderá ser acessado no link:  http://www.tre-
al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa.

3. PRAZOS DE ENTREGA

3.1  O  prazo  em  dias  corridos  para  a  entrega  dos  produtos,  finais  e
intermediários, objeto dos serviços contratados, são indicados abaixo. Os prazos previstos
para entrega dos originais pelo TRE-AL são referenciais, podendo ser antecipados.

3.2 Serviços de editoração/diagramação:

a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo TRE-AL: até o dia
05/03/2021

b) Prazo de entrega pela contratada da versão para avaliação: até o dia
15/03/2021

c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia 19/03/2021 (o processo
de avaliação é realizado de forma concomitante com a fase de elaboração da versão
inicial)

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados no item 2: até
25/03/2021.

3.4  Os  produtos  deverão  ser  entregues  no  endereço  eletrônico  da
Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br.

3.5 Admite-se a entrega de documentos intermediários (em caráter para
comentários e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico; toda comunicação por
correio eletrônico deverá ser confirmada entre as partes emitente e recebedora.

26

Minuta de edital (0826980)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 180



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

4. PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta  corrente,  em  até  10  (dez)  dias,  após  o  envio  da respectiva nota fiscal,
devidamente atestada pela Comissão constituída por Portaria da Presidência do Tribunal,
que será responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e versão final
do documento.

4.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

4.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

4.4 O  TRE/AL,  por  ocasião  de  cada  pagamento,  fará  as  retenções  e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

4.5 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

4.6 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

5. ESTIMATIVA DE PREÇO 

(O preço estimado será apurado pela SEIC/COMAP devendo observar o
prazo máximo até o dia 15/01/2021, para viabilzar a licitação ou contratação direta até o
dia 02/02/2021)

5.1 Os preços serão estimados considerando os serviços descritos no item
2  e  as  referências  observadas  no  Relatório  de  Gestão  de  2019,  disponível  em:
http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa,  com  as  seguintes
características:

a) Impresso colorido

b) Orientação: paisagem

c) Número de páginas: 98

d) Tamanho papel: A4 (210 X 297mm)
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e) Conteúdo: textos, 30 tabelas, 15 quadros, 35 gráficos, 30 figuras e 8
fotos.

Os quantitativos de listados nas letras "c" e "e" são apenas indicativos,
podendo variar na faixa de 10% para mais ou para menos. 

5.2 O preço deverá incluir o serviço e encargos incidentes e deverá ser
apresentado no seguinte formato:

PRODUTO VALOR

Serviço  de  editoração/diagramação  do
Relatório  de  Gestão  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas relativo ao exercício 2020

 

6. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

6.1 A supervisão e o acompanhamento dos serviços de diagramação serão
realizados pelo TRE-AL, por intermédio da Comissão a que se refere o item 4.1

6.2  O  trabalho  poderá  ser  rejeitado,  caso  não  corresponda ao
especificado neste documento.

6.3  Finalizado  o  trabalho,  a  CONTRATADA  se  responsabiliza  a  não
utilizar o material fornecido pelo TRE-AL salvo autorização expresa nesse sentido.

7. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA

7.1 Por se tratar de contratação por escopo, o prazo de execução e de
vigência  esgotam-se  com  o  pagamento  da  despesa,  após  recebimento  definitivo  do
produto.

8. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

8.1 A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias para
que seus diretores, empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, direta
ou  indiretamente,  envolvidos  com  a  prestação  de  serviços  objeto  do  Contrato,  que
precisem  conhecer  a  Informação  Confidencial,  mantenham  sigilo  sobre  a  mesma,
adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas desta cláusula
sejam efetivamente observadas.

8.2  Até  a  publicação  dos  produtos  objetos  do  Contrato  pela
CONTRATANTE, o compromisso de confidencialidade é permanente. Até a publicação pela
CONTRATANTE,  toda  informação  referente  aos  produtos  objetos  do  Contrato  só  será
divulgada com expressa autorização da CONTRATANTE.

8.3 A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à CONTRATANTE todo
o material que contenha informações confidenciais não publicadas. O não cumprimento da
obrigação  de  confidencialidade  estabelecida  neste  item  sujeitará  a  CONTRATADA  ao
pagamento das perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, sem prejuízo das demais
sanções legais cabíveis decorrentes de sua violação.
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9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito
às  sanções  administrativas  previstas  na  Lei  nº  10.520/2002,  a  serem  aplicadas  pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à
ampla  defesa,  sem  prejuízo  do  ressarcimento  dos  danos  porventura  causados  à
Administração e das cabíveis cominações legais.

 9.2 As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto
com  as  multas  convencionais  e  de  mora,  descontando-as  dos  pagamentos  a  serem
efetuados.

9.3 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções  administrativas,  sem  prejuízo  das  legais,  que  podem  ser  aplicadas
cumulativamente:

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

b) Multa de mora de 1%      por     dia     e     por     ocorrência,     sobre     o     valor     do  
contrato,  limitada  a  incidência  a  5  dias  de  atraso.  Após  o  5º  dia  e  a  critério  da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a multa
constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

c) 7,50%     sobre     o     valor     do contrato     em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior
ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado;

d) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total.

9.4 As multas de mora e convencional  por inexecução parcial,  quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por
cento) do valor total da contratação.

10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

10.1  Considerando  a  natureza  da  contratação,  a  proponente  deverá
observar, no que couber, as práticas de sustentabilidade previstas no  art; 4º do Decreto
nº  7.746/2012,  especialmente  quanto  à  maior  efeiciência  na  utilização  de  recursos
naturais como água e energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a apreentação
de declaração atestando que usa equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da
energia elétrica ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto.
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         ANEXO I-A

 (ANEXO II À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 187, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020)

   ELEMENTOS DE CONTEÚDO SUGERIDOS E INFORMAÇÕES QUE PODEM CONSTAR NO
RELATÓRIO DE GESTÃO

1. Elementos pré-textuais

Informações  que  auxiliem  o  leitor,  de  acordo  com  a  necessidade,  a
localizar as informações contidas no relatório, a exemplo de sumário.

2. Mensagem do dirigente máximo

Apresentação, em forma de tabelas e gráficos, dos principais resultados
alcançados,  incluindo aqueles que indiquem o grau de alcance das metas fixadas nos
planos da organização,  considerando os objetivos  estratégicos  e  de curto  prazo,  bem
como as prioridades da gestão [UPC em números], que estão mais bem detalhados no
corpo do relatório.

A  mensagem  do  dirigente  deve  conter  o  reconhecimento  de  sua
responsabilidade por assegurar a integridade (fidedignidade, precisão e completude) do
relatório de gestão.

3. Visão geral organizacional e ambiente externo

Fundamentalmente, deve responder às perguntas:

1) “O que é a organização, o que faz e quais são as circunstâncias em que
atua?”;

2) “Qual o modelo de negócios da organização?”; e

3) “Como a organização determina os temas a serem incluídos no relatório
de gestão e como estes temas são quantificados ou avaliados?”

Apresentação das informações que identificam a UPC (missão e visão), a
estrutura organizacional e de governança, o ambiente externo em que atua e o modelo de
negócios, abordando:

a) identificação da UPC e declaração da sua missão e visão;

b) indicação das principais normas direcionadoras de sua atuação, com
links de acesso respectivos;

c)  organograma da estrutura organizacional,  incluindo as estruturas de
governança (conselhos ou comitês de governança, entre outros);

d)  modelo  de  negócio,  abrangendo  insumos,  atividades,  produtos,
impactos,  valor  gerado  e  seus  destinatários  e  diagrama de  cadeia  de  valor,  visando
proporcionar compreensão abrangente da visão geral organizacional.

e) se for o caso, a relação de políticas e programas de governo/ações
orçamentárias, bem como de programas do Plano Plurianual, de outros planos nacionais,
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setoriais  e  transversais  de  governo  nos  quais  atua,  com seus  respectivos  objetivos  e
metas.

f)  informações sobre contratos de gestão firmados e de que forma são
integrados no valor gerado pela unidade;

g) relação com o ambiente externo e com os destinatários dos bens e
serviços produzidos pela organização;

h) capital social e participação em outras sociedades, se aplicável.

4. Riscos, oportunidades e perspectivas

Fundamentalmente, deve responder às perguntas:

1)  “Quais  são  os  riscos  e  oportunidades  específicos  que  afetam  a
capacidade  de  a  organização  gerar  valor  em curto,  médio  e  longo  prazo  e  como  a
organização lida com esses riscos?”; e

2) “Quais os desafios e as incertezas que a organização provavelmente
enfrentará ao buscar executar seu plano estratégico e as potenciais implicações para seu
modelo de negócio e desempenho futuro?”

Avaliação  dos  riscos  que  possam  comprometer  o  atingimento  dos
objetivos  estratégicos  e  dos  controles  implementados  para  mitigação  desses  riscos,
abordando necessariamente:

a) quais são os principais riscos específicos identificados que podem afetar
a capacidade de a UPC alcançar seus objetivos e como a UPC lida com essas questões;

b)  quais  são  as  principais  oportunidades  identificadas  que  podem
aumentar  a  capacidade  de  a  UPC atingir  seus  objetivos  e  as  respectivas  ações  para
aproveitá-las;

c)  as  fontes  específicas  de  riscos  e  oportunidades,  que  podem  ser
internas, externas ou, normalmente, uma combinação das duas;

d) avaliação, pela UPC, da probabilidade de que o risco ou a oportunidade
ocorram e  a  magnitude de  seu  efeito,  caso  isso  aconteça,  levando em consideração,
inclusive,  as  circunstâncias  específicas  que  levariam  à  ocorrência  do  risco  ou  da
oportunidade.

5. Governança, estratégia e desempenho

Fundamentalmente, deve responder as perguntas:

1) “Para onde a organização deseja ir e como ela pretende chegar lá?”; e

2) “Como a estrutura de governança da organização apoia sua capacidade
de gerar  valor  em curto,  médio  e  longo prazo?”  e  3)  “Quais  os  principais  resultados
alcançados pela organização?”

Apresentação das informações sobre:

a) descrição de como a estrutura de governança apoia o cumprimento dos
objetivos  estratégicos,  abordando  o  relacionamento  com  a  sociedade  e  as  partes
interessadas  da  organização,  bem  como  a  consideração  de  suas  necessidades  e
expectativas na definição da estratégia, a gestão de riscos e a supervisão da gestão;
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b) objetivos estratégicos, responsáveis, indicadores de desempenho, com
as metas pactuadas para o período e seu desdobramento anual, bem como sua vinculação
ao  Plano  Plurianual,  aos  planos  nacionais  e  setoriais  do  governo  e  dos  órgãos  de
governança superior, indicando os resultados já alcançados, comparando-os com as metas
e os objetivos pactuados;

c) planos de curto prazo da organização com a indicação dos objetivos
anuais, das medidas, iniciativas, projetos e programas necessários ao seu alcance, dos
prazos, dos responsáveis, das metas para o período a que se refere o relatório de gestão,
e os resultados alcançados comparando-os com as metas e os objetivos pactuados;

d) apresentação resumida dos resultados das principais áreas de atuação
e/ou de operação/atividades da UPC e dos principais programas, projetos e iniciativas,
abrangendo ainda, conforme o caso, a contribuição de autarquias e fundações vinculadas
e de empresas controladas,  contratos de gestão e SPEs, conforme a materialidade da
contribuição dos segmentos na composição do valor gerado pela UPC;

e) medidas adotadas em relação aos indicadores de governança e gestão
levantados, a exemplo dos que foram tratados pelo TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e
2.699/2018-Plenário (ambos da Relatoria do Ministro Bruno Dantas);

f) principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pela
UPC  para  a  garantia  da  legalidade,  legitimidade,  economicidade  e  transparência  na
aplicação dos recursos públicos.

6. Informações orçamentárias, financeiras e contábeis

Fundamentalmente, deve responder à pergunta:

“Quais as principais informações orçamentárias, financeiras e contábeis,
inclusive  de  custos,  dão  suporte  às  informações  de  desempenho  da  organização  no
período?”

As informações desta seção visam dar suporte ou detalhar informações
mais  agregadas do relatório  de gestão,  sobretudo as referenciadas nos elementos de
conteúdo anteriores.

Estas informações podem ser proporcionadas mediante links, nesta ou nas
seções anteriores ao longo do relatório de gestão, para as demonstrações contábeis ou
referências para suas notas explicativas, bem como para documentos, tabelas, páginas ou
painéis  de informação já  produzidos pela  UPC,  quando aplicável,  ou ser  apresentadas
nesta seção, envolvendo, por exemplo:

Evidenciação  da situação e  do  desempenho financeiro,  orçamentário  e
patrimonial  da  gestão  no exercício  por  meio  de  demonstrações  resumidas  de  valores
relevantes extraídos das demonstrações financeiras e das notas explicativas, incluindo,
por exemplo:

a) resumo da situação financeira da UPC (saldos das principais contas e/ou
grupos  de  contas,  resultados,  receitas  e  despesas)  e  da  evolução  no  exercício  de
referência e em comparação com o último exercício;

b)  as  contas  relativas  aos fundos de  financiamento devem apresentar
informações sobre o patrimônio global e os resultados das operações de crédito realizadas
à conta desses recursos em face dos objetivos estabelecidos;

c)  principais  fatos  contábeis,  contas  ou  grupos  de  contas,  saldos  e
ocorrências relativos à atuação e à situação financeira da UPC no exercício;
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d) conclusões de auditorias independentes e/ou dos órgãos de controle
público e as medidas adotadas em relação a conclusões ou eventuais apontamentos;

e)  indicações  de  locais  ou  endereços  eletrônicos  em  que  balanços,
demonstrações e notas explicativas estão publicadas e/ou podem ser acessadas em sua
íntegra;

f)  esclarecimentos  acerca  da  forma  como  foram  tratadas  as
demonstrações contábeis em caso de a UPC possuir em sua composição mais de uma
entidade contábil, considerando que:

- as UPC que compreenderem apenas um órgão no Siafi devem considerar
os valores contábeis consolidados nesse órgão;

-  as  UPC  que  compreenderem  mais  de  um  órgão  no  Siafi  devem
apresentar  informações  referentes  aos  principais  dados  desses  órgãos  de  forma
individualizada  e,  ainda,  devem  apresentar  informações  com base  na  integração  dos
principais saldos para efeito de associação com o resultado geral da UPC;

- as UPC que não atuam no Siafi devem adotar procedimento semelhante,
considerando  que,  caso  haja  em  sua  composição  unidades  com  estrutura  contábil
independente,  devem  apresentar  informações  contábeis  resumidas  referentes  aos
principais saldos das contas dessas unidades de forma individualizada, e, ainda, devem
apresentar  informações  com base  na  integração  dos  principais  saldos  para  efeito  de
associação com o resultado geral da UPC;

g) quanto às unidades dos conselhos de profissão e dos serviços sociais
autônomos, com vistas a evidenciar a situação e o desempenho financeiro, orçamentário e
patrimonia  l  da  gestão  no  exercício,  deverá  haver  a  apresentação  da  declaração  do
contador/opinião  dos  auditores  externos,  dos  demonstrativos  contábeis  e  das  notas
explicativas.

7. Anexos, apêndices e links

Se aplicáveis,  documentos e informações de elaboração da UPC ou de
terceiros  úteis  à  compreensão do relatório,  que podem ser  fornecidos mediante links,
nesta ou nas seções anteriores ao longo do relatório de gestão, para documentos, tabelas,
páginas ou painéis de informação já produzidos pela UPC.

Unidade responsável pela elaboração do TR: Secretaria de Administração

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
 Secretário de Administração
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     ANEXO II

                                                                        PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

 Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

 Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de 
Identidade
Orgão Expedidor
CPF

 Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

 Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

 Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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INFORMAÇÃO Nº 10079 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de serviços
de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do valor do
certame.

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Outrossim, informo que foram complementadas as Obrigações do Contratante e da
Contratada.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº
10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a orientação do
TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da proposta, ele deve
ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou posicionamento do TCU
sobre o tema após a edição do referido Decreto, esta Seção divulgou os valores
estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/12/2020, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 10/12/2020, às 17:15, 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
0826985 e o código CRC C62E2DED.

0009783-14.2020.6.02.8000 0826985v2
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DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2020.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (0825106), encaminho

manifestação da SGO (0826064) para análise e deliberação,
sugerindo, desde já, a inclusão na próxima proposta
orçamentária, visto que referido objeto de gasto será
necessário nos próximos anos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/12/2020, às 17:36, 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
0827082 e o código CRC 4880A614.

0009783-14.2020.6.02.8000 0827082v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2020.
À Assessoria Jurídica
 
 
Senhor Assessor,
 
 
Submeto à análise de Vossa Senhoria a minuta de

edital - doc. 0826980, ao tempo em que expresso o
entendimento no sentido de que a despesa estimada para a
contratação seja suportada, no próximo exercício, à conta dos
créditos destinados a diárias, mediante o remanejamento
proposto pela SGO (doc. 0826064), sem prejuízo de se
formalizar o ajuste indicado pelo Sr. Coordenador
Orçamentário e Financeiro, no Despacho 0827082.

A propósito da questão orçamentária, observo que
a proposição, ressalvado superior entendimento, enquadra-se
entre as despesas que podem ser contempladas no regime de
execução provisória do orçamento, nos termos definidos na
LDO.

Ocorre que tanto o PLDO (doc. 0828130) quanto o
PLOA 2021 (doc. 0828131) estão ainda em tramitação no
Congresso Nacional, de tal forma que não se há como
providenciar a reserva de crédito no presentes caso. De todo
modo, tão logo aprovada a LDO, será possível realizar, após
liberação do respectivo duodécimo, a reserva de crédito,
considerando o regime de antecipação previsto no PLDO (PLN
nº 9/2020, art. 64, V):

Art. 64. Na hipótese de a Lei
Orçamentária de 2021 não ser publicada
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até 31 de dezembro de 2020, a
programação constante do Projeto de Lei
Orçamentária de 2021 poderá ser
executada para o atendimento de:
I - despesas com obrigações constitucionais ou
legais da União relacionadas no Anexo III;
II - ações de prevenção a desastres
classificadas na subfunção “Defesa Civil” ou
relativas a operações de garantia da lei e da
ordem;
III - concessão de financiamento ao estudante
e integralização de cotas nos fundos
garantidores no âmbito do Fundo de
Financiamento Estudantil - Fies;
IV - dotações destinadas à aplicação mínima
em ações e serviços públicos de saúde,
classificadas com o identificador de uso 6 (IU
6);
V - outras despesas de caráter inadiável,
até o limite de um doze avos do valor
previsto para cada órgão no Projeto de
Lei Orçamentária de 2021, multiplicado
pelo número de meses total ou
parcialmente decorridos até a data de
publicação da respectiva Lei;
VI - realização de eleições e continuidade da
implementação do sistema de automação de
identificação biométrica de eleitores pela
Justiça Eleitoral;
VII - despesas custeadas com receitas
próprias, de convênios e de doações; e
VIII - formação de estoques públicos
vinculados ao programa de garantia de preços
mínimos.
§ 1º Será considerada antecipação de crédito à
conta da Lei Orçamentária de 2021 a
utilização dos recursos autorizada por este
artigo.
§ 2º Os saldos negativos eventualmente
apurados entre o Projeto de Lei Orçamentária
de 2021 encaminhado ao Congresso Nacional
e a respectiva Lei serão ajustados,
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e a respectiva Lei serão ajustados,
considerada a execução prevista neste artigo,
por ato do Poder Executivo federal, após a
publicação da Lei Orçamentária de 2021, por
intermédio da abertura de créditos
suplementares ou especiais, por meio do
cancelamento de dotações constantes da Lei
Orçamentária de 2021, até o limite de vinte
por cento do valor do subtítulo.
§ 3º O disposto no art. 43 aplica-se, no que
couber, aos recursos liberados na forma
estabelecida neste artigo.
§ 4º A autorização de que trata o inciso I do
caput não abrange as despesas a que se refere
o art. 109.
§ 5º O disposto no caput aplica-se às propostas
de modificação do Projeto de Lei Orçamentária
de 2021 encaminhadas ao Congresso Nacional
de acordo com o disposto no § 5º do art. 166
da Constituição.

Limitado assim a apresentar a indicação da despesa
no âmbito das programações para o próximo exercício como
requisito de previsão orçamentária para que se dê
continuidade à proposta de contratação veiculada nestes
autos.

Quanto à Informação 10079 (doc. 0826985), da
SLC, nada temos a opor.

Cópia à COFIN, para ciência e necessárias
providências quanto ao oportuno remanejamento de crédito
proposto.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/12/2020, às 12:08, 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
0828263 e o código CRC C4ACCB01.

0009783-14.2020.6.02.8000 0828263v1
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PROCESSO : 0009783-14.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SAD

ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO DO TRE-AL.

 

Parecer nº 2386 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO

 
Tratam os autos de licitação na modalidade Pregão,

na forma eletrônica, visando à contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser
apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância
ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da Decisão NormativaN
TCU 187/2020, conforme termo de referência (0817610),
aprovado pelo Excelentissímo Senhor Desembargador
Presidente (0818576).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
Os  autos foram encaminhados à SEIC/COMAP,

para a devida pesquisa de preços (0824739), que através
do Relatório Banco de Preços (0824734), estimou o valor de
R$  2.402,61 (dois mil quatrocentos e dois reais e sessenta e
um centavos), para a aquisição.

Foi informado nos autos que a presente despesa
será suportada, no próximo exercício, à conta dos créditos
destinados a diárias, mediante o remanejamento proposto pela
SGO (0826064).

No evento 0826980, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0826985), especialmente no que se refere à
divulgação dos preços orçados pela administração, ancorado
no entendimento do TCU.

A SAD ratificou as inclusões que a SLC fez no
Termo de Referência, como se vê do documento 0828263.

Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17. Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma  ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão deste Regional.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, verificadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
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10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 10.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 102.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

 De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº
226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
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obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

Item Questionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a
aquisição pretendida?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? NÃO 0828263

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0817610

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens
e/ou serviços que serão contratados? SIM IDEM

5 O Termo de Referência contém justificativa para
enquadramento do objeto como bem e/ou serviço comum?

SIM

 IDEM

6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

7 O Termo de Referência contém justificativa para prévia
seleção de marcas e/ou especificações? N/A  

8 O Termo de Referência contém justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo do processo de licitação? N/A  

9 O Termo de Referência contém justificativa para o
agrupamento de itens? N/A  

10 O Termo de Referência contém justificativa para a exigência
de atestados de capacidade técnica? NÃO  

11
A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

N/A  

12 O Termo de Referência prevê regras claras para a
apresentação de atestados de capacidade técnica? N/A  

13

As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente
justificadas em face da natureza e da complexidade do
objeto? Foram fixadas em percentuais razoáveis e
justificados?

N/A  

14
O Termo de Referência contém justificativa para a
necessidade de apresentação de atestados independentes
para cada capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

15 O Termo de Referência contém justificativa para vistoria e/ou
visita técnica? N/A  

16
O Termo de Referência contém justificativa para as limitações
de tempo, época e/ou de locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  
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17 O Termo de Referência contém justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada? N/A  

18
O Termo de Referência contém justificativa para contratação
de serviços mediante alocação de postos de trabalho (mão de
obra residente)?

N/A  

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou localização de instalações,
máquinas e/ou equipamentos?

N/A  

21
O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam
ser causa de aumento dos custos da futura contratação?

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM Item 10.

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0818576

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?
 

SIM

 

0824739

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos
de acordo com a legislação de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo administrativo?

X IDEM

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM 0824734

27
A Seção de Compras analisou os preços encontrados na
pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM
 

 

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do art.
34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não implique
em vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)

28
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva
de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

SIM 0826980

29
Os autos contém justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

N/A  

30
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e
de saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

SIM  

31

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%, relativamente ao objeto
da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

NÃO  

32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Parecer 2386 (0828653)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 198



Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências
que tenham potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da licitação?

SIM  

34
A minuta do edital contempla anexos com orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição de
todos os custos unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?

N/A  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de
Trabalho).

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da forma de
apresentação de lances, dos critérios de julgamento,
classificação e aceitação das propostas?

SIM  

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação? SIM 0826980

38
As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM  

39 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o
valor a ser contratado? SIM  

40 A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios
de habilitação econômico-financeira? SIM  

41 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? NÃO  

42 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece prazo razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

SIM 0826980

44
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição dos prazos e modos para fornecimento de
bens e/ou prestação dos serviços?

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das obrigações atribuídas ao contratante e
à fornecedora?

SIM  

46
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém obrigação à fornecedora de manter as condições de
habilitação durante a execução do contrato?

SIM  

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das sanções administrativas aplicáveis às
fornecedoras que incorrerem em inadimplemento?

SIM

  

48
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém norma estabelecendo, para a fornecedora obrigação
de prestar garantia de execução do contrato? (A decisão
compete à autoridade que ordenar a despesa).

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece, quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM  

50 A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? N/A  

51 A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? SIM  
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52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para
a fornecedora, a obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
 N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  

55
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no
art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

SIM  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso

57

Consta a autorização da autoridade competente para a
abertura da fase externa da licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º, V, do
Decreto 10.024/2019

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 8º, XIII, a, do
Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, art. 8º, VI, do
Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

60
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação
no DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa?

SIM 0828263

62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  

 
 

 5. CONCLUSÃO

 

Dessarte, esta AJ-DG aprova, nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital de licitação
(0826980) na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a contratação de empresa para
prestação de serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão deste Tribunal, tudo de
acordo com a requisição promovida pela Secretaria de
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Administração.
 Outrossim, em face das informações trazidas aos

autos pela SAD (0828263), sugere-se que se aguarde o  início
de 2021,  após a confirmação da existência de crédito, para
deflagar a fase externa do certame.

À consideração superior.
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 14/12/2020, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 14/12/2020, 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
0828653 e o código CRC 56B712B4.

0009783-14.2020.6.02.8000 0828653v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 14 de dezembro de 2020.
Senhor Presidente,
Tendo em conta o Parecer 2386 (0828653), da Assessoria

Jurídica desta Diretoria-Geral, que aprovou a minuta do edital de
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
menor preço (0826980), que visa à contratação de empresa para
prestação de serviços de editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão deste Tribunal, tudo de acordo com a requisição
promovida pela Secretaria de Administração, submeto o presente
procedimento à superior consideração de Vossa Excelência para a
necessária e competente deliberação, com a recomendação de que se
aguarde o início de 2021,  após a confirmação da existência de
crédito, para deflagar a fase externa do certame.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/12/2020, às 12:58, 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
0829124 e o código CRC 9CA58C00.

0009783-14.2020.6.02.8000 0829124v1
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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 : 0009783-14.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Exercício 2021.

 

Decisão nº 3110 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor
Diretor-Geral, inserta no evento SEI nº 0829124.

AUTORIZO, previamente, com fulcro no art. 1º da
Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações, a abertura da fase externa do
certame licitatório, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, condicionando-se a
abertura do procedimento em tela ao início do ano de
2021, tendo em vista as informações trazidas aos autos pela
SAD (0828263), relativas a confirmação da existência de
crédito para deflagar a referida fase externa do certame,
objetivando a contratação de empresa para prestação de
serviços de editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão deste Tribunal, a ser apresentado ao
Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no
art. 3º c/c o art. 8º da Decisão Normativa N TCU
187/2020, conforme termo de referência (0817610), tudo de
acordo com a requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

À SAD para a divulgação do competente
instrumento convocatório, nos moldes do que se autoriza nos
presentes autos, e nos termos da minuta constante no evento
SEI 0826980, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral por meio do Parecer nº 2386 (0828653) e demais
medidas cabíveis.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/12/2020, às 22:37, 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
0830048 e o código CRC CD8A023B.

0009783-14.2020.6.02.8000 0830048v7
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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 dezembro de 2020.
Sigam os autos à SLC, para cumprimento da

Decisão 3110, da Presidência (doc. 0830048), observando a
recomendação de que se aguarde o início de 2021,  após a
confirmação da existência de crédito, para deflagar a fase
externa do certame.

Cópia à COFIN, para ciência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/12/2020, às 13:02, 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
0830646 e o código CRC 2709D6DE.

0009783-14.2020.6.02.8000 0830646v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2020.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (0828263), aditado pelo

(0830646), acuso ciência e concluo os autos, solicitando  a
remessa à esta COFIN em momento oportuno.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/12/2020, às 19:05, 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
0832136 e o código CRC 97091F6A.
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DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
 
 
À SLC para cumprimento da Decisão 3110 da

Presidência (0830048).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/12/2020, às 13:27, 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
0832438 e o código CRC A97ED260.
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DESPACHO

Maceió, 08 de janeiro de 2021.
À COFIN, para reserva de crédito.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 08/01/2021, às 09:25, 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
0838624 e o código CRC CED15E56.
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DESPACHO

Maceió, 08 de janeiro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho SLC (0838624).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/01/2021, às 09:52, 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
0838661 e o código CRC C2E9A561.
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DESPACHO

Maceió, 08 de janeiro de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Face a não liberação do duodécimo, cujo pedido foi

enviado no SEI 0000011-90.2021.6.02.8000 (evento 0837782),
uma vez que a LOA 2021 ainda não foi aprovada, declaramos a
exitência de recursos necessários nos termos do Despacho
GSAD (0828263).

Informamos ainda que em momento oportuno será
juntada a reserva de crédito efetivada.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 08/01/2021, às 13:20, 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
0838842 e o código CRC 2AF3A06E.
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DESPACHO

Maceió, 08 de janeiro de 2021.
À SLC,
Em atendimento ao despacho SLC (0838624),

encaminho manifestação da SGO (0838842) para continuidade
do feito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/01/2021, às 13:34, 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
0839028 e o código CRC F927E1E8.
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DESPACHO

Maceió, 08 de janeiro de 2021.
À SAD, para ciência e deliberação, após

manifestação da SGO/COFIN (0838842).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 08/01/2021, às 13:55, 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
0839040 e o código CRC ABCE8570.
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DESPACHO

Maceió, 08 de janeiro de 2021.
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Declarada a existência de crédito, pela SGO, para

contemplação da despesa (doc. 0838842), não obstante a
impossibilidade atual de se emitir o pré-empenho, tem-se por
satisfeita a condição constante da Decisão 3110, da
Presidência (doc. 0830048), para deflagar a fase externa do
certame, especialmente em face do regime de execução
provisória da Proposta Orçamentária, previsto no art. 65 da
Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020 (LDO 2021), e do
pequeno valor envolvido (doc. 0824739).

Por outro lado, há de se ter em conta os prazos
assinalados no Termo de Referência para a conclusão dos
trabalhos, de tal forma que se tem por necessária a conclusão
da contratação o mais breve possível.

Em paralelo, retornem os autos à SGO, para
oportuna emissão do pré-empenho, tão logo seja liberado a
parcela solicitada no referido regime de execução antecipada
da Proposta Orçamentária.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/01/2021, às 22:05, 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
0839081 e o código CRC 28A2FB89.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0011//22002211 
  
PROCESSO Nº 0009783-14.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 25 de janeiro de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                 Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de 
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de 
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância 
ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e 
condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1. O prazo em dias corridos para a entrega dos produtos, finais e 
intermediários, objeto dos serviços contratados, são indicados abaixo. Os prazos previstos 
para entrega dos originais pelo TRE-AL são referenciais, podendo ser antecipados. 
 
2.2. Serviços de editoração/diagramação: 

a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo TRE-AL: até o dia 05/03/2021; 

b) Prazo de entrega pela contratada da versão para avaliação: até o dia 15/03/2021; 

c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia 19/03/2021 (o processo de avaliação é 
realizado de forma concomitante com a fase de elaboração da versão inicial); 
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d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados no item 2: até 25/03/2021. 

2.3. Os produtos deverão ser entregues no endereço eletrônico da 
Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br. 

2.4. Admite-se a entrega de documentos intermediários (em caráter para 
comentários e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico; toda comunicação por 
correio eletrônico deverá ser confirmada entre as partes emitente e recebedora. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
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3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 
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4.2.                 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital 

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

5.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
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informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I e I-A. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado. 
 

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 
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lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 
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8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 2.402,61 (dois mil, 
quatrocentos e dois reais e sessenta e um centavos), que de modo algum, 
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de 
preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
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de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
9.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência 
dos Modelos e Condições (Anexo III). 

 

9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 
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9.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 8.24. 

9.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 
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e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  
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10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b)  a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 
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11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
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13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

15.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

15.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

Edital do PE nº 01/2021 (0839492)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 230



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

18 

 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

15.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

15.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
16.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
16.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
16.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
17.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
17.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de 
contratar com a União, e será descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de 
Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520, 
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de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais.  
 
18.2.  No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, 
garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções:  

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 

ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;  

 

b) Multa de mora de 1% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, limitada 

a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá 

ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a multa constante na alínea 

“d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

 

c) Multa de 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado; 

 

d) Multa de 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total. 

 

18.3.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por 
cento) do valor total da contratação.  

18.4. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

 
18.5.   As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a 
empresa licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
18.6.   Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução 
dos serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
18.7.          A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
18.8.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
18.9.        Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
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indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
18.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato 
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

 
18.10.  Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 dias úteis da 
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

 
18.11.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios 
de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
18.12.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
 18.13.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
18.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
18.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
18.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
19- DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta-corrente, em até 10 (dez) dias após o após o envio da respectiva nota fiscal, 
devidamente atestada pela Comissão constituída por Portaria da Presidência do Tribunal, 
que será responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e versão final 
do documento. 
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19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
19.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 
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c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante as condições estabelecidas 
neste edital; 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

e) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento do objeto; 

f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

g) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, se 

for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com 

todas as condições e prazos estipulados; 

 

b) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da contratação. 

 

c) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o 

compromisso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

 

d) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-

AL, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja 

fiscalização ou o acompanhamento do TRE-AL; 

 

e) Comprometer-se a adotar as medidas necessárias para que seus diretores, 

empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, direta ou 

indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, 

que precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a 
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mesma, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações 

oriundas desta cláusula sejam efetivamente observadas; 

 

e.1) Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela 

CONTRATANTE, o compromisso de confidencialidade é permanente. Até a 

publicação pela CONTRATANTE, toda informação referente aos produtos 

objetos do Contrato só será divulgada com expressa autorização da 

CONTRATANTE.  

 

f) Destruir ou devolver à CONTRATANTE todo o material que contenha 

informações confidenciais não publicadas. O não cumprimento da obrigação 

de confidencialidade estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA ao 

pagamento das perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, sem prejuízo 

das demais sanções legais cabíveis decorrentes de sua violação.   

 

23- DO RECEBIMENTO 
 

23.1. Os materiais confeccionados deverão ser entregues, de forma 
definitiva, até o dia 25/03/2021, no endereço eletrônico da Assessoria de Gestão 
Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br.  
 
23.2. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à 
conferência, ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, 
corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções 
porventura detectados, no todo ou em parte. 

 
24 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

 

24.1.  Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá observar, 
no que couber, as práticas de sustentabilidade previstas no art; 4º do Decreto nº 
7.746/2012, especialmente quanto à maior eficiência na utilização de recursos naturais 
como água e energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a apresentação de 
declaração atestando que usa equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da 
energia elétrica ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto.  

 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
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validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – (ANEXO II À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 187, DE 9 DE 
SETEMBRO DE 2020);  
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 
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25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 11 de janeiro de 2021. 
 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição
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                    ANEXO I 
 

                              TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. JUSTIFICATIVA 

A Constituição Federal estabelece que compete ao TCU julgar as contas 
dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas 
pelo Poder Público Federal. Nesse sentido, o relatório de gestão é uma peça que os órgãos 
públicos federais devem enviar ao Tribunal de Contas da União (TCU) para prestar contas 
de suas atividades. 

Desde o ano de 2018, a Decisão Normativa do TCU nº 170/2018 trouxe 
ajustes na estrutura básica do relatório de gestão que compõe as contas. A nova estrutura 
toma como base o modelo do relato integrado, desenvolvido pelo International Integrated 
Reporting Council (Conselho Internacional para Relato Integrado, ou IIRC na sigla em 
inglês), que, com a nova perspectiva, passou a direcionar à população em geral o 
conteúdo do trabalho, levando, assim, às Instituições Públicas o dever Constitucional da 
prestação de contas, de modo mais fácil, claro e focado nos resultados. 

A Decisão Normativa TCU 187/2020, que dispõe acerca das prestações de 
contas anuais da Administração Pública Federal referentes aos exercícios de 2020 e 
seguintes, na linha adotada para a apresentação das contas dos dois últimos anos,  toma 
como base, para a estrutura do Relatório de Gestão, o modelo do relato integrado (art. 
8º). 

De acordo com as orientações do TCU, o relatório integrado deve ser um 
documento conciso e abrangente, portanto deve concentrar-se apenas nas informações 
que afetam, de maneira significativa, a capacidade de uma organização gerar valor. Deve 
se apresentar atrativo, com linguagem amigável, destinado à sociedade e que permita ao 
cidadão compreender rapidamente os resultados alcançados pela UPC - Unidade 
Prestadora de Contas. Para tanto, mister a adoção de um projeto gráfico que se sirva de 
ferramentas diversas, a exemplo de infográficos, que ajude a apresentar dados e explicar 
questões complexas. 

Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não dispõe, em 
seus quadros, de pessoal habilitado ao uso dos recursos gráficos e visuais de tal monta, 
tem-se por necessária a contratação de empresa especializada para editoração e 
diagramação do Relatório de Gestão relativo ao exercício 2020, a ser apresentado, via 
sistema e-Contas, ao Tribunal de Contas da União. 

 

2. OBJETO 

2.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de 
serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em 
observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020. 

2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2020 

· Escopo: serviços de diagramação, editoração, revisão de texto, 
tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos 
e capa (combinação de cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão 
do TRE-AL relativo ao exercício 2020. Os serviços deverão ser executados com base nas 
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orientações do Tribunal de Contas da União disponíveis no link 
"https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/relato-
integrado.htm", observado o conteúdo do Anexo II à Decisão Normartiva TCU nº 187, de 9 
de setembro de 2020, que integra este Termo, sendo que, para a combinação de cores da 
capa, a contratada deverá apresentar proposta que será submetida ao TRE-AL para 
efeito de aprovação. 

2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda pelo modelo adotado pelo 
Ministério da Fazenda para o Relatório de Gestão de 2017, disponível no Portal TCU, em 
Controle e fiscalização, Prestação de contas anuais ou pelo 
link https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/. 

2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em formatos de aplicativos do 
LibreOffice ou do processador de texto Word do Microsoft Office®. As tabelas serão 
fornecidos em formato de aplicativos LibreOffice ou de planilha Excel do Microsoft 
Office®. Os gráficos e as imagens deverão ser modelados pela contratada observando os 
referenciais acima indicados. 

2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os arquivos originais 
(editáveis) em formato adequado para processamento CTP e impressão gráfica (inclusive 
capa e verniz da capa), e em formato de extensão.pdf para publicação na rede mundial de 
computadores. 

2.6 O relatório de gestão de 2020 deverá ser apresentado em arquivo 
único, com tamanho máximo de 50Mb. Para a confecção do Relatório 2020, adota-se como 
parâmetro inicial o número de páginas e demais objetos (tabelas, quadros, gráficos e 
figuras) do Relatório 2019, cujo conteúdo poderá ser acessado no link: http://www.tre-
al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa. 

 

3. PRAZOS DE ENTREGA 

3.1 O prazo em dias corridos para a entrega dos produtos, finais e 
intermediários, objeto dos serviços contratados, são indicados abaixo. Os prazos previstos 
para entrega dos originais pelo TRE-AL são referenciais, podendo ser antecipados. 

3.2 Serviços de editoração/diagramação: 

a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo TRE-AL: até o dia 
05/03/2021 

b) Prazo de entrega pela contratada da versão para avaliação: até o dia 
15/03/2021 

c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia 19/03/2021 (o processo 
de avaliação é realizado de forma concomitante com a fase de elaboração da versão 
inicial) 

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados no item 2: até 
25/03/2021. 

3.4 Os produtos deverão ser entregues no endereço eletrônico da 
Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br. 

3.5 Admite-se a entrega de documentos intermediários (em caráter para 
comentários e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico; toda comunicação por 
correio eletrônico deverá ser confirmada entre as partes emitente e recebedora. 
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4. PAGAMENTO 

4.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da respectiva nota fiscal, devidamente 
atestada pela Comissão constituída por Portaria da Presidência do Tribunal, que será 
responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e versão final do 
documento. 

4.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

4.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

4.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

4.5 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

4.6 Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 

5. ESTIMATIVA DE PREÇO  

(O preço estimado será apurado pela SEIC/COMAP devendo observar o 
prazo máximo até o dia 15/01/2021, para viabilzar a licitação ou contratação direta até o 
dia 02/02/2021) 

5.1 Os preços serão estimados considerando os serviços descritos no item 
2 e as referências observadas no Relatório de Gestão de 2019, disponível em: 
http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa, com as seguintes 
características: 

a) Impresso colorido 

b) Orientação: paisagem 

c) Número de páginas: 98 

d) Tamanho papel: A4 (210 X 297mm) 
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e) Conteúdo: textos, 30 tabelas, 15 quadros, 35 gráficos, 30 figuras e 8 
fotos. 

Os quantitativos de listados nas letras "c" e "e" são apenas indicativos, 
podendo variar na faixa de 10% para mais ou para menos.  

5.2 O preço deverá incluir o serviço e encargos incidentes e deverá ser 
apresentado no seguinte formato: 

PRODUTO VALOR 

Serviço de editoração/diagramação do 
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas relativo ao exercício 2020 

  

 

6. SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 A supervisão e o acompanhamento dos serviços de diagramação serão 
realizados pelo TRE-AL, por intermédio da Comissão a que se refere o item 4.1 

6.2 O trabalho poderá ser rejeitado, caso não corresponda ao especificado 
neste documento. 

6.3 Finalizado o trabalho, a CONTRATADA se responsabiliza a não utilizar o 
material fornecido pelo TRE-AL salvo autorização expresa nesse sentido. 

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

7.1 Por se tratar de contratação por escopo, o prazo de execução e de 
vigência esgotam-se com o pagamento da despesa, após recebimento definitivo do 
produto. 

 

8. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

8.1 A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias para 
que seus diretores, empregados, prepostos ou prestadores de serviço que estejam, direta 
ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato, que 
precisem conhecer a Informação Confidencial, mantenham sigilo sobre a mesma, 
adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas desta cláusula 
sejam efetivamente observadas. 

8.2 Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela 
CONTRATANTE, o compromisso de confidencialidade é permanente. Até a publicação pela 
CONTRATANTE, toda informação referente aos produtos objetos do Contrato só será 
divulgada com expressa autorização da CONTRATANTE. 

8.3 A CONTRATADA se obriga a destruir ou devolver à CONTRATANTE todo 
o material que contenha informações confidenciais não publicadas. O não cumprimento da 
obrigação de confidencialidade estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA ao 
pagamento das perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, sem prejuízo das demais 
sanções legais cabíveis decorrentes de sua violação. 

 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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9.1  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 9.2 As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto 
com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 

9.3 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 

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

b) Multa de mora de 1%  por dia e por ocorrência, sobre o valor do 
contrato, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a multa 
constante na alínea “d” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

c) 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior 
ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado; 

d) 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total. 

9.4 As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por 
cento) do valor total da contratação. 

 

10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

10.1 Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá 
observar, no que couber, as práticas de sustentabilidade previstas no  art; 4º do Decreto 
nº 7.746/2012, especialmente quanto à maior efeiciência na utilização de recursos 
naturais como água e energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a apreentação 
de declaração atestando que usa equipamentos gráficos de maior eficiência no uso da 
energia elétrica ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do referido Decreto. 
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         ANEXO I-A 
 

 (ANEXO II À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 187, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020) 

 

   ELEMENTOS DE CONTEÚDO SUGERIDOS E INFORMAÇÕES QUE PODEM CONSTAR NO 
RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

1. Elementos pré-textuais 

Informações que auxiliem o leitor, de acordo com a necessidade, a 
localizar as informações contidas no relatório, a exemplo de sumário. 

 

2. Mensagem do dirigente máximo 

Apresentação, em forma de tabelas e gráficos, dos principais resultados 
alcançados, incluindo aqueles que indiquem o grau de alcance das metas fixadas nos 
planos da organização, considerando os objetivos estratégicos e de curto prazo, bem 
como as prioridades da gestão [UPC em números], que estão mais bem detalhados no 
corpo do relatório. 

A mensagem do dirigente deve conter o reconhecimento de sua 
responsabilidade por assegurar a integridade (fidedignidade, precisão e completude) do 
relatório de gestão. 

 

3. Visão geral organizacional e ambiente externo 

Fundamentalmente, deve responder às perguntas: 

1) “O que é a organização, o que faz e quais são as circunstâncias em que 
atua?”; 

2) “Qual o modelo de negócios da organização?”; e 

3) “Como a organização determina os temas a serem incluídos no relatório 
de gestão e como estes temas são quantificados ou avaliados?” 

Apresentação das informações que identificam a UPC (missão e visão), a 
estrutura organizacional e de governança, o ambiente externo em que atua e o modelo de 
negócios, abordando: 

a) identificação da UPC e declaração da sua missão e visão; 

b) indicação das principais normas direcionadoras de sua atuação, com 
links de acesso respectivos; 

c) organograma da estrutura organizacional, incluindo as estruturas de 
governança (conselhos ou comitês de governança, entre outros); 

d) modelo de negócio, abrangendo insumos, atividades, produtos, 
impactos, valor gerado e seus destinatários e diagrama de cadeia de valor, visando 
proporcionar compreensão abrangente da visão geral organizacional. 

e) se for o caso, a relação de políticas e programas de governo/ações 
orçamentárias, bem como de programas do Plano Plurianual, de outros planos nacionais, 
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setoriais e transversais de governo nos quais atua, com seus respectivos objetivos e 
metas. 

f) informações sobre contratos de gestão firmados e de que forma são 
integrados no valor gerado pela unidade; 

g) relação com o ambiente externo e com os destinatários dos bens e 
serviços produzidos pela organização; 

h) capital social e participação em outras sociedades, se aplicável. 

 

4. Riscos, oportunidades e perspectivas 

Fundamentalmente, deve responder às perguntas: 

1) “Quais são os riscos e oportunidades específicos que afetam a 
capacidade de a organização gerar valor em curto, médio e longo prazo e como a 
organização lida com esses riscos?”; e 

2) “Quais os desafios e as incertezas que a organização provavelmente 
enfrentará ao buscar executar seu plano estratégico e as potenciais implicações para seu 
modelo de negócio e desempenho futuro?” 

Avaliação dos riscos que possam comprometer o atingimento dos 
objetivos estratégicos e dos controles implementados para mitigação desses riscos, 
abordando necessariamente: 

a) quais são os principais riscos específicos identificados que podem afetar 
a capacidade de a UPC alcançar seus objetivos e como a UPC lida com essas questões; 

b) quais são as principais oportunidades identificadas que podem 
aumentar a capacidade de a UPC atingir seus objetivos e as respectivas ações para 
aproveitá-las; 

c) as fontes específicas de riscos e oportunidades, que podem ser 
internas, externas ou, normalmente, uma combinação das duas; 

d) avaliação, pela UPC, da probabilidade de que o risco ou a oportunidade 
ocorram e a magnitude de seu efeito, caso isso aconteça, levando em consideração, 
inclusive, as circunstâncias específicas que levariam à ocorrência do risco ou da 
oportunidade. 

 

5. Governança, estratégia e desempenho 

Fundamentalmente, deve responder as perguntas: 

1) “Para onde a organização deseja ir e como ela pretende chegar lá?”; e 

2) “Como a estrutura de governança da organização apoia sua capacidade 
de gerar valor em curto, médio e longo prazo?” e 3) “Quais os principais resultados 
alcançados pela organização?” 

Apresentação das informações sobre: 

a) descrição de como a estrutura de governança apoia o cumprimento dos 
objetivos estratégicos, abordando o relacionamento com a sociedade e as partes 
interessadas da organização, bem como a consideração de suas necessidades e 
expectativas na definição da estratégia, a gestão de riscos e a supervisão da gestão; 
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b) objetivos estratégicos, responsáveis, indicadores de desempenho, com 
as metas pactuadas para o período e seu desdobramento anual, bem como sua vinculação 
ao Plano Plurianual, aos planos nacionais e setoriais do governo e dos órgãos de 
governança superior, indicando os resultados já alcançados, comparando-os com as metas 
e os objetivos pactuados; 

c) planos de curto prazo da organização com a indicação dos objetivos 
anuais, das medidas, iniciativas, projetos e programas necessários ao seu alcance, dos 
prazos, dos responsáveis, das metas para o período a que se refere o relatório de gestão, 
e os resultados alcançados comparando-os com as metas e os objetivos pactuados; 

d) apresentação resumida dos resultados das principais áreas de atuação 
e/ou de operação/atividades da UPC e dos principais programas, projetos e iniciativas, 
abrangendo ainda, conforme o caso, a contribuição de autarquias e fundações vinculadas 
e de empresas controladas, contratos de gestão e SPEs, conforme a materialidade da 
contribuição dos segmentos na composição do valor gerado pela UPC; 

e) medidas adotadas em relação aos indicadores de governança e gestão 
levantados, a exemplo dos que foram tratados pelo TCU nos Acórdãos 588/2018-Plenário e 
2.699/2018-Plenário (ambos da Relatoria do Ministro Bruno Dantas); 

f) principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pela 
UPC para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na 
aplicação dos recursos públicos. 

 

6. Informações orçamentárias, financeiras e contábeis 

Fundamentalmente, deve responder à pergunta: 

“Quais as principais informações orçamentárias, financeiras e contábeis, 
inclusive de custos, dão suporte às informações de desempenho da organização no 
período?” 

As informações desta seção visam dar suporte ou detalhar informações 
mais agregadas do relatório de gestão, sobretudo as referenciadas nos elementos de 
conteúdo anteriores. 

Estas informações podem ser proporcionadas mediante links, nesta ou nas 
seções anteriores ao longo do relatório de gestão, para as demonstrações contábeis ou 
referências para suas notas explicativas, bem como para documentos, tabelas, páginas ou 
painéis de informação já produzidos pela UPC, quando aplicável, ou ser apresentadas 
nesta seção, envolvendo, por exemplo: 

Evidenciação da situação e do desempenho financeiro, orçamentário e 
patrimonial da gestão no exercício por meio de demonstrações resumidas de valores 
relevantes extraídos das demonstrações financeiras e das notas explicativas, incluindo, 
por exemplo: 

a) resumo da situação financeira da UPC (saldos das principais contas e/ou 
grupos de contas, resultados, receitas e despesas) e da evolução no exercício de 
referência e em comparação com o último exercício; 

b) as contas relativas aos fundos de financiamento devem apresentar 
informações sobre o patrimônio global e os resultados das operações de crédito realizadas 
à conta desses recursos em face dos objetivos estabelecidos; 

c) principais fatos contábeis, contas ou grupos de contas, saldos e 
ocorrências relativos à atuação e à situação financeira da UPC no exercício; 
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d) conclusões de auditorias independentes e/ou dos órgãos de controle 
público e as medidas adotadas em relação a conclusões ou eventuais apontamentos; 

e) indicações de locais ou endereços eletrônicos em que balanços, 
demonstrações e notas explicativas estão publicadas e/ou podem ser acessadas em sua 
íntegra; 

f) esclarecimentos acerca da forma como foram tratadas as 
demonstrações contábeis em caso de a UPC possuir em sua composição mais de uma 
entidade contábil, considerando que: 

- as UPC que compreenderem apenas um órgão no Siafi devem considerar 
os valores contábeis consolidados nesse órgão; 

- as UPC que compreenderem mais de um órgão no Siafi devem 
apresentar informações referentes aos principais dados desses órgãos de forma 
individualizada e, ainda, devem apresentar informações com base na integração dos 
principais saldos para efeito de associação com o resultado geral da UPC; 

- as UPC que não atuam no Siafi devem adotar procedimento semelhante, 
considerando que, caso haja em sua composição unidades com estrutura contábil 
independente, devem apresentar informações contábeis resumidas referentes aos 
principais saldos das contas dessas unidades de forma individualizada, e, ainda, devem 
apresentar informações com base na integração dos principais saldos para efeito de 
associação com o resultado geral da UPC; 

g) quanto às unidades dos conselhos de profissão e dos serviços sociais 
autônomos, com vistas a evidenciar a situação e o desempenho financeiro, orçamentário e 
patrimonia l da gestão no exercício, deverá haver a apresentação da declaração do 
contador/opinião dos auditores externos, dos demonstrativos contábeis e das notas 
explicativas. 

 

7. Anexos, apêndices e links 

Se aplicáveis, documentos e informações de elaboração da UPC ou de 
terceiros úteis à compreensão do relatório, que podem ser fornecidos mediante links, 
nesta ou nas seções anteriores ao longo do relatório de gestão, para documentos, tabelas, 
páginas ou painéis de informação já produzidos pela UPC. 

 

Unidade responsável pela elaboração do TR: Secretaria de Administração 

 

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA 
 Secretário de Administração 
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     ANEXO II 

                                                                        PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

 Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
 Dados do Representante da Empresa: 

Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 
 Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
 Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 1 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021

 

PROCESSO Nº 0009783-14.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 25 de janeiro de 2021
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                 Horário de Abertura: 14 horas

 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a contratação de serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

 

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto
nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14
de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de
junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da
União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1- DO OBJETO

 

1.1.                              O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância
ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e
condições assentadas neste edital e seus anexos.
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2 – DO PRAZO DE ENTREGA

 

2.1.                              O prazo em dias corridos para a entrega dos produtos, finais e
intermediários, objeto dos serviços contratados, são indicados abaixo. Os prazos
previstos para entrega dos originais pelo TRE-AL são referenciais, podendo ser
antecipados.

 

2.2.                        Serviços de editoração/diagramação:

a) Prazo máximo previsto para entrega dos originais pelo TRE-AL: até o dia 05/03/2021;

b) Prazo de entrega pela contratada da versão para avaliação: até o dia 15/03/2021;

c) Prazo final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia 19/03/2021 (o processo de avaliação
é realizado de forma concomitante com a fase de elaboração da versão inicial);

d) Entrega definitiva do Relatório nos formatos indicados no item 2: até 25/03/2021.

2.3.                              Os produtos deverão ser entregues no endereço eletrônico da
Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-
al.jus.br.

2.4.                              Admite-se a entrega de documentos intermediários (em caráter
para comentários e/ou para aprovação) por meio de correio eletrônico; toda
comunicação por correio eletrônico deverá ser confirmada entre as partes emitente e
recebedora.

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1.                              Poderão participar deste pregão exclusivamente
Microempresa e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2.                     Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:
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1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4.                               Como condição para participação no Pregão, a licitante
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5.                     A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
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sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1.                     O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF,
que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.

4.2.                 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4.                     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5.                     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

 

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

5.1.                     O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF,
que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.

5.            O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4.                     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
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representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5.                     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

6.1.                     Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

6.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3.                     Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

6.4.                     As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.

6.7.                     Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

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

6.9.                     Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
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7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

7.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações
constantes no Anexo I e I-A.

7.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

7. .                     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.                      Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

7.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação.

7.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e,
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

 

8.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3.                     O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.                      Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado.

 

8.6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8. .                     O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.                     O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

8.9.                     Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

8.10.                   A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.

8.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
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admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

8.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.                   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.

8. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances.

8. .                   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa
e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação
do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

8.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

8.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.

8.21.                   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

8.22.                   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

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

Edital 1 (0839493)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 256



10. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

8. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

9.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá
incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

9.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 2.402,61 (dois mil,
quatrocentos e dois reais e sessenta e um centavos), que de modo algum,
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.                     Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

9.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

 

9.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
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escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7.                     Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

9.8.                        Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando
solicitado pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a
Declaração de Ciência dos Modelos e Condições (Anexo III).

 

9.                      Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.

9.                    Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.                    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.24.

9.12.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO.

 

10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11. SICAF;
12. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10.                   A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante

e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

11. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
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das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
12. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de

fornecimento similares, dentre outros.
13. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.3.                  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.                   No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

10. .                   Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6.                   Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

10.7.                   Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

 

10.                   Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.                   Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

10.                Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.
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3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.                Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital,
o licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

11.                   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b.  a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento;

c. conter a descrição do item ofertado;
d. conter o preço unitário e total do item ofertado.
k.                   A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

11.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.                   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.                   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

11.                   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
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11.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

12 - DOS RECURSOS.

 

12.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

12.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.                   O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.

12.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

13.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
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13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

14.                   O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

15.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

15.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no
item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

15. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

15.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

15.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

15.6.                   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

15.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

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

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

16 – DA CONTRATAÇÃO

 

16.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
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formalizadas mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações
do objeto, valor, prazos de entrega em conformidade com este edital.

 

16.2.                           Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

 

16.3.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no
item 16.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

 

17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

 

17.1.                      A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

17.2.                            As decisões e providências que ultrapassarem a competência
do gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

18.1.                            A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do material,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e de contratar com a União, e será descredenciada no SICAF, ou nos
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

 

18.2.                     No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas,
garantida a prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções:
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a) Advertência,

 

b) Multa de mora de 1% por dia e por ocorrência, sobre o valor do contrato, limitada a
incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá
ocorrer a não aceitação do objeto, recaindo sobre este a multa constante na alínea “d”
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

 

c) Multa de 7,50% sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” e inferior a 10 dias de atraso injustificado;

 

d) Multa de 10% sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total.

 

18.3.               As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por
cento) do valor total da contratação.

18.4.          As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

18.5.               As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a
empresa licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, decorrentes
das infrações cometidas.

 

18.6.               Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução
dos serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

 

18.7.            A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

 

18.8.              Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

18.9.        Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
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prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

 

18.10.           O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

18.10.         Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 dias úteis da
notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

 

18.11.           Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

18.12.           O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

 18.13.      O período de atraso será contado em dias corridos.

 

18.14.                No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

18.14.1.            A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.

 

18.15.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,    
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
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18.16.                          Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

 

19- DO PAGAMENTO

 

19.1.                      O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta-corrente, em até 10 (dez) dias após o após o envio da respectiva nota fiscal,
devidamente atestada pela Comissão constituída por Portaria da Presidência do
Tribunal, que será responsável pela validação dos conteúdos do Relatório de Gestão e
versão final do documento.

 

19.2.                            Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

 

19.3.                      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

19.4.                           O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.

 

19.5.                           Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

 

19.6.                      Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

 

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

Edital 1 (0839493)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 268



 

 

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

  365                             365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

20.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2021, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da
Despesa n° 339039 (Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

21.1.                      São obrigações do Contratante:

 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações estabelecidas neste edital;

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;

 

 

 

 

 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante as condições estabelecidas neste
edital;

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir
suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;
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e) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada no
fornecimento do objeto;

f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especialmente
designado, em conformidade com a legislação, que anotará em registro próprio todas
as ocorrências;

g) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, se for o caso,
as penalidades previstas em lei.

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

22.1.                            São obrigações da contratada:

 

a. Executar o objeto do contrato rigorosamente em conformidade com todas as
condições e prazos estipulados;

 

b) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratação.

 

c) durantevigênciadocontrato,emcompatibilidadecomocompromisso assumido, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 

d) Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o
acompanhamento doTRE-AL;

 

e) Comprometer-se

 

e.1) Até a publicação dos produtos objetos do Contrato pela CONTRATANTE, o
compromisso de confidencialidade é permanente. Até a publicação pela CONTRATANTE,
toda informação referente aos produtos objetos do Contrato só será divulgada com
expressa autorização da CONTRATANTE.

 

f) Destruir ou devolver à CONTRATANTE todo o material que contenha informações
confidenciais não publicadas. O não cumprimento da obrigação de confidencialidade
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estabelecida neste item sujeitará a CONTRATADA ao pagamento das perdas e danos
sofridos pela CONTRATANTE, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis
decorrentes de sua violação.  

 

23- DO RECEBIMENTO

 

23.1.                            Os materiais confeccionados deverão ser entregues, de forma
definitiva, até o dia 25/03/2021, no endereço eletrônico da Assessoria de Gestão
Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-AL: age@tre-al.jus.br.

 

23.2.                            O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à
conferência, ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a
reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as
incorreções porventura detectados, no todo ou em parte.

 

24 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

24.1.                   Considerando a natureza da contratação, a proponente deverá
observar, no que couber, as práticas de sustentabilidade previstas no art; 4º do
Decreto nº 7.746/2012, especialmente quanto à maior eficiência na utilização de
recursos naturais como água e energia (inciso III), podendo comprovar a prática com a
apresentação de declaração atestando que usa equipamentos gráficos de maior
eficiência no uso da energia elétrica ou na forma do disposto no § 1º do art. 8º do
referido Decreto.

 

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

25.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

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

25.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

25.5.                   As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
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o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

25.6.                   Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.

25.7.                   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

25.8.                   O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

25.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.10.             Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

25.11.             O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

25.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

25.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

25.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I- Termo de Referência;

ANEXO I-A – (ANEXO II À DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 187, DE 9 DE SETEMBRO DE
2020);

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

 

Edital 1 (0839493)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 272



25.15.             Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

Maceió/AL, 11 de janeiro de 2021.
 
 

Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

em substituição
 
 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0839492.

Em 11 de janeiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 11/01/2021, às 13:41, 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
0839493 e o código CRC 4D90FA63.
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Pregão 00001/2021 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0009783-14.2020 Menor Preço   

  Quantidade de Itens  

Equalização de ICMS Internacional 1  

Objeto

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
12/01/2021

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de  12/01/2021  às 08:00 Em 25/01/2021  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o 
art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 
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11/01/2021 SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao.do?method=pesquisarLicitacao&casoUso=visualizarLicitacao 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 11/01/2021 13:36:49 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG de Atuação
14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação  * Ano da Licitação

/

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação
 Pregão

 
 Concorrência

 
 Tomada de Preços

 
 Convite

 
 Concurso

 

Revogada
 

Anulada
 

Suspensa
 

 Tradicional
 

 Registro de Preço (SRP)
 

Pesquisar  Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação Característica Objeto Situação Atual

da Licitação Ação

70011 Pregão
Eletrônico 00001/2021 Tradicional Contratação de serviços de editoração/diagramação para

publicação do Relatório de Gestão do Tribunal...
Licitação A

Publicar Visualizar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

00001 2021

Um registro encontrado.
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11/01/2021 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3358834 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 11/01/2021 13:37:14 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00001/2021 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0009783-14.2020 Menor Preço   

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

  

Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

2.402,61 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO Presidente do Tre/al

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
12/01/2021

CPF do Responsável Nome Função
954.470.834-00 ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2020NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 12/01/2021 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN 
TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 

Chefe da Seção de Licitações 
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11/01/2021 SIASGnet-DC - Itens da Licitação
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 11/01/2021 13:37:32 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00001/2021 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados
1 1 0

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação

do Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Critério
de Valor Grupo Consis-

tente? Ação

1 S
25330 -
Diagramação
eletrônica e
projeto gráfico

- 1 Unidade Menor
Preço Tipo I Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

Um registro encontrado.
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11/01/2021 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=30206378&versaoC… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 11/01/2021 13:37:54 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00001/2021 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 25330 - Diagramação eletrônica e projeto gráfico
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço 2.402,61

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

02/12/2020 1.885,00 30.492.555/0001-69 GRACIELA MURAKAMI CORREA 38291316821

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a 
ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 
187/2020, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor Máximo Aceitá
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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 05302021011200092
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0025482-88.2017.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.005.11.2018 ao
Contrato nº 04.005.10.2018; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ nº 59.949.362/0001-76; Contratada: DIGISENSOR SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA,
CNPJ nº 01.775.353/0001-26; Objeto: prorrogação do prazo de vigência referente ao item
"b" da Cláusula Primeira do Contrato originário, que consiste na manutenção preventiva e
corretiva do sistema de detecção precoce, alarme e supressão de incêndio com gás HFC-
125, pelo período de 12 meses; Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e
Cláusula Segunda do Contrato; Data de assinatura: 08/01/2021; Vigência: 12 meses, a
partir de 11/01/2021 até 10/01/2022; Valor total: R$ 16.144,00; Procedimento Licitatório:
Pregão Eletrônico nº 054/2017; Signatários: pelo Contratante, o Sr. Otávio Augusto
Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e pela Contratada, o Sr. Mario Nonaka, Sócio Diretor.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 39/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: MONTENGE
ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Prestação de serviços continuados em manutenção predial,
preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de
equipamentos, ferramentas e insumos apropriados para a execução dos serviços para os
prédios sede e anexo do TRF4. ORIGEM: PE 41/2020. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 168396,
NDs - 3390.37 e recursos financeiros do orçamento de 2021. PREÇO TOTAL: R$ 672.300,00.
VIGÊNCIA: 22/01/2021 a 22/01/2022. PA: 0007221-43.2020.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 40/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: TECNETWORKING
SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. OBJETO: Fornecimento de 09 (nove) licenças de uso do
software Autodesk AutoCAD, na modalidade assinatura e fornecimento de 10 (dez) licenças
de uso do software Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection, na
modalidade assinatura. ORIGEM: Ata de Registro de Preços n.° 16/2020, do TRF4, oriunda
da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 44/2020. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-
168400, NDs - 3390.40 e 2020NE550901, datada de 08/12/2020. PREÇO TOTAL: R$
358.695,00. VIGÊNCIA: 22/12/2020 a 22/12/2023. PA: 0010356-63.2020.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 9912314384/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. OBJETO: Contratação de produtos e serviços por meio
de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais
e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e
utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento
disponibilizados. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 168396 e ND 3390.39. VALOR ESTIMADO
ANUAL: R$ 70.358,61. VIGÊNCIA: 30/12/2020 a 30/12/2021. PA: 0010294-28.2017.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 42/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: J. NUNES
GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA. OBJETO: Fornecimento de placas indicativas. ORIGEM:
Dispensa de Licitação. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 168396, ND - 3390.30 e recursos
financeiros do exercício de 2020. PREÇO ESTIMADO ANUAL: R$ 16.420,00. VIGÊNCIA:
04/01/2021 a 04/01/2022. PA: 0009161-43.2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo Segundo ao Contrato nº 37/2018. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A. OBJETO: Prorrogação da
vigência do contrato de prestação de serviços de publicações diversas, por mais 12 meses,
a partir de 01/01/2021. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 168396; ND 3390.39 e recursos
financeiros do orçamento de 2021. VALOR ANUAL ESTIMADO: R$ 2.505,60. PA: 0008747-
16.2018. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em 23/12/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO QUARTO ao Contrato nº 36/2017. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: EDITORA EVANGRAF LTDA. OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato, de
prestação de serviços de diagramação e impressão das edições da Revista de
Jurisprudência e da Revista da Escola da Magistratura por mais 12 meses, a partir de
01/01/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 168399; ND 3390-30 e previsão orçamentária
para 2021. VALOR TOTAL: R$ 63.773,97 . PA: 0009174-42.2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2016; Processo SEI nº 0012242-86.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: inciso II,"a" do art. 65, e em seu § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações,
combinado com a Cláusula Treze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL e a
empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS - ME, CNPJ nº 11.754.292/0001-74;
Objeto: alteração qualitativa do contrato; Assinatura: 08/01/2020. Valor total: R$
4.000,00.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0009783-14.2020. Objeto: Contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em
observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. . Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 12/01/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-
00001-2021. Entrega das Propostas: a partir de 12/01/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/01/2021 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos em

Substituição

(SIASGnet - 11/01/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 76/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 3162/2020. ,
publicada no D.O.U de 01/10/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição,
montagem e instalação de mobiliário. Novo Edital: 12/01/2021 das 08h00 às 12h00 e
de13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21 Centro - FORTALEZA - CEEntrega das
Propostas: a partir de 12/01/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 25/01/2021, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIDEC - 11/01/2021) 070007-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CESSÃO DE USO

Termo de Cessão de Uso nº. 5/2020, firmado em 11/01/2021, com o Banco do Brasil S/A
(CNPJ: 00.000.000/0001-91). Objeto: exercício do direito de uso de área de 2m2, no
primeiro subsolo do Edifício-sede, para o funcionamento do Posto de Atendimento
Eletrônico (PAE). Processo SEI nº. 0003879-05.2016.6.07.8100. Signatários: Des. Humberto
Adjuto Ulhôa, Presidente do TRE/DF, Sra. Adriana de Jesus de Andrade Calvinho e Sra.
Sionara Schmitz de Melo.

AVISO DE PENALIDADE

Processo nº 0003771-05.2018.6.07.8100.
O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal resolve aplicar à empresa 3R -

Construções e Serviços EIRELI (CNPJ: 10.660.342/0001-91) a penalidade de suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar por 1 (um) ano e 6
(seis) meses com a Administração, cumulada com sanção pecuniária, na ordem de 10%
(dez por cento) sobre o valor mensal atualizado do contrato nº 26/2014, a contar da
publicação do aviso de penalidade no Diário Oficial da União, nos termos das subcláusulas
8.4 c/c 8.2, alíneas "b. 1" e "c", 8.3 e 8.7 do Contrato nº. 26/2014 e do artigo 87, incisos
II e III, da Lei n.º 8.666/93, em razão da constatação de inexecução parcial do Contrato nº
26/2014, por descumprimento das cláusulas contratuais pactuadas.

HUMBERTO ADJUTO ULHÔA
Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Contratada: TIM S/A. CNPJ nº
02.421.421/0001-11. Objeto: Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP- Serviço Móvel
Pessoal), incluindo ligações locais, ligações LDN (Longa Distância Nacional), Roaming
Nacional, comunicação de voz e dados (via Rede Móvel Digital - rede 3G ou superior),
acesso à internet e ferramenta de gestão on line do consumo com fornecimento de
aparelhos em regime de comodato. Modalidade de Licitação: Dispensa, art. 25, caput, da
Lei 8.666/93. Programa de Trabalho: 02.122.0570.20GP.0032. Natureza da Despesa:
339040. Nota de Empenho: 2020NE000655 de 18/12/2020. Valor total estimado do
contrato: R$ 137.547,00. Prazo de Vigência: 30 meses a partir da data da assinatura. Data
da Assinatura do Contrato: 08/01/2021. Processo SEI nº 0002681-70.2020.6.08.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2020

O TRE-GO torna pública a homologação da licitação, modalidade Pregão, na
forma eletrônica, nº 48/2020 (Processo nº 10504/2020), que tem por objeto a contratação
de serviços continuados de direção veicular (motoristas). Empresa vencedora: JDR SERVICES
LTDA (CNPJ: 22.463.530/0001-09), com proposta no valor total de R$ 751.320,53
(setecentos e cinquenta e um mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e três centavos).
Data da homologação 07/01/2021. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos
interessados.

Goiânia, 8 de janeiro de 2021.
LEONARDO ALEX DE SIQUEIRA

Secretário
Substituto

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Proc. Nº. 0009138-10.2020.6.12.8000. OBJETO: Credenciamento da empresa A. C. de Souza
Brasil Ltda, CNPJ: 38.659.467/0001-10, vigência: 03/12/2020 a 03/12/2024 para prestação
de serviços de psicologia aos servidores do TRE/MS e seus dependentes, conforme Plano
de Assistência à Saúde dos Servidores do TRE/MS. FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, "caput",
da Lei 8.666/93. VALOR: conforme tabela (serviços prestados). PT: 02.301.0570.2004.0054.
ED: 3390.36.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0007436-02.2020.6.13.8000; Contrato nº 154/2020; Contratada: EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS; Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2022; Objeto:
Contratação de Serviços de Encomendas Nacionais; Valor: R$2.400.397,74; Classificação:
3390.39.74; Fundamento Legal: Art. 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93; Signatários: Maurício
Caldas de Melo-Diretor-Geral, pelo TRE-MG, e Eduardo Alves Correa-Gerente de Apoio a
Contratos Comerciais e Luiz Gustavo Barbosa Belai-Chefe da Supervisão de Contratos
Comerciais, pela Contratada; Assinatura: 14/12/2020.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo nº 0004621-66.2019.6.13.8000; 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 155/2016;
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS; Vigência: a partir de
30/12/2020; Objeto: Acréscimo de 13,32%; Valor: R$311.851,73; Classificação: 3390.39.74;
Fundamento Legal: Art. 65, inciso I, alínea b e § 1º da Lei nº 8.666/93; Signatários:
Maurício Caldas de Melo-Diretor-Geral, pelo TRE-MG, e Eduardo Alves Correa-Gerente de
Apoio a Contratos Comerciais e Luiz Gustavo Barbosa Belai-Chefe da Supervisão de
Contratos Comerciais, pela Contratada; Assinatura: 30/12/2020.
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12/01/2021 Pregões 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019 1/1

Número 01/2021
SEI 0009783-14.2020.6.02.8000

Data: 25/01/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da
DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 2.402,61
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de janeiro de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 12/01/2021, às 17:37, 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
0840388 e o código CRC CFCEB392.

0009783-14.2020.6.02.8000 0840388v1
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De: "Andrea de Albuquerque César" <andreacesar@tre-al.jus.br>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 13/01/2021 01:28 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] Esclarecimento {01}

 
 

From: Pedro Henrique - Suporte Comercial <suportecomercial01@teixeiraeditora.com.br>
 To: Andréa de Albuquerque César <andreacesar@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 13 Jan 2021 11:35:57 +0000
 Subject: [slc] Esclarecimento {01}
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Referente ao Pregão Eletrônico 01/2021
 
Este pregão eletrônico terá impressão do Relatório de Gestão ou é apenas editoração e a
diagramação ?
 
Fico no aguardo de um retorno.
 
A�
 
 

Ass_TeixeiraDigital_2020_Pedro
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de janeiro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
A Empresa Teixeira Editora, solicita os

esclarecimentos contidos no evento 0841009.
 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/01/2021, às 17:36, 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
0841010 e o código CRC 3F320AA2.

0009783-14.2020.6.02.8000 0841010v1
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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 janeiro de 2021.
Ao Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção à consulta formulada pela empresa

Teixeira Editora (doc. 0841009), assinalo o que consta do item
2.1 do Termo de Referência que serve de Anexo ao Edital
(vide docs. 0817610 e 0839492, pp. 26-35):

2.1 O presente Termo de Referência tem por
objeto a contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao
Tribunal de Contas da União, em observância
ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU
187/2020.  (grifos não constantes do original).
 

Vê-se assim que se Trata de contratação de serviço
de editoração/diagramação e não de impressão, conforme
detalhado nos demais itens abaixo transcritos:

 
2.2 Serviços de diagramação – Relatório de
Gestão 2020
· Escopo: serviços de diagramação, editoração,
revisão de texto, tratamento e digitalização de
imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização
dos conteúdos e capa (combinação de cores)
das publicações impressas e digitais do
Relatório de Gestão do TRE-AL relativo ao
exercício 2020. Os serviços deverão ser
executados com base nas orientções do
Tribunal de Contas da União disponíveis no
link "https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-
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relatorios-de-gestao/relato-
integrado.htm", observado o conteúdo do
Anexo II à Decisão Normartiva TCU nº 187, de
9 de setembro de 2020, que integra este
Termo, sendo que, para a combinação de cores
da capa, a contratada deverá apresentar
proposta que será submetida ao TRE-AL para
efeito de aprovação.
2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda
pelo modelo adotado pelo Ministério da
Fazenda para o Relatório de Gestão de
2017, disponível no Portal TCU, em Controle e
fiscalização, Prestação de contas anuais ou
pelo
link https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-
relatorios-de-gestao/.
2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em
formatos de aplicativos do LibreOffice ou
do processador de texto Word do Microsoft
Office®. As tabelas serão fornecidos em
formato de aplicativos LibreOffice ou de
planilha Excel do Microsoft Office®. Os
gráficos e as imagens deverão ser modelados
pela contratada observando os referenciais
acima indicados.
2 . 5 A contratada fornecerá, em meio
digital, os arquivos originais (editáveis) em
formato adequado para processamento CTP e
impressão gráfica (inclusive capa e verniz da
capa), e em formato de extensão.pdf para
publicação na rede mundial de computadores.
2.6 O relatório de gestão de 2020 deverá ser
apresentado em arquivo único, com tamanho
máximo de 50Mb. Para a confecção do
Relatório 2020, adota-se como parâmetro
inicial o número de páginas e demais objetos
(tabelas, quadros, gráficos e figuras) do
Relatório 2019, cujo conteúdo poderá ser
acessado no link: http://www.tre-
al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa.
(grifos não constante do original).
 

A contratada, conforme destacado acima, fornecerá
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os arquivos em formato digital. A finalidade é a publicação
(Portal da Transparência/Prestação de Contas) do relatório e
não a impressão.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/01/2021, às 18:10, 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
0841020 e o código CRC CF52FB18.

0009783-14.2020.6.02.8000 0841020v1
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Esclarecimento 13/01/2021 18:19:44
 
A Empresa Teixeira Editora, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."Este pregão eletrônico terá impressão do Relatório de Gestão ou é apenas
editoração e a diagramação ?"...

Fechar

Publicação COMPRASNET - SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS EMPRESA (0841041)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 289



 

 

Resposta 13/01/2021 18:19:44
 
A unidade demandante assim esclarece: ...´Em atenção à consulta formulada pela empresa Teixeira Editora (doc. 0841009), assinalo o que consta do
item 2.1 do Termo de Referência que serve de Anexo ao Edital (vide docs. 0817610 e 0839492, pp. 26-35): 2.1 O presente Termo de Referência tem
por objeto a contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser
apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020. (grifos não constantes do
original). Vê-se assim que se Trata de contratação de serviço de editoração/diagramação e não de impressão, conforme detalhado nos demais itens
abaixo transcritos: 2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2020 · Escopo: serviços de diagramação, editoração, revisão de texto,
tratamento e digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de cores) das publicações impressas e
digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL relativo ao exercício 2020. Os serviços deverão ser executados com base nas orientções do Tribunal de
Contas da União disponíveis no link "https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/relato-integrado.htm", observado o conteúdo do
Anexo II à Decisão Normartiva TCU nº 187, de 9 de setembro de 2020, que integra este Termo, sendo que, para a combinação de cores da capa, a
contratada deverá apresentar proposta que será submetida ao TRE-AL para efeito de aprovação. 2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda pelo
modelo adotado pelo Ministério da Fazenda para o Relatório de Gestão de 2017, disponível no Portal TCU, em Controle e fiscalização, Prestação de
contas anuais ou pelo link https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/. 2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em formatos de
aplicativos do LibreOffice ou do processador de texto Word do Microsoft Office®. As tabelas serão fornecidos em formato de aplicativos LibreOffice ou
de planilha Excel do Microsoft Office®. Os gráficos e as imagens deverão ser modelados pela contratada observando os referenciais acima indicados.
2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os arquivos originais (editáveis) em formato adequado para processamento CTP e impressão gráfica
(inclusive capa e verniz da capa), e em formato de extensão.pdf para publicação na rede mundial de computadores. 2.6 O relatório de gestão de 2020
deverá ser apresentado em arquivo único, com tamanho máximo de 50Mb. Para a confecção do Relatório 2020, adota-se como parâmetro inicial o
número de páginas e demais objetos (tabelas, quadros, gráficos e figuras) do Relatório 2019, cujo conteúdo poderá ser acessado no link:
http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-administrativa. (grifos não constante do original). A contratada, conforme destacado acima, fornecerá os
arquivos em formato digital. A finalidade é a publicação (Portal da Transparência/Prestação de Contas) do relatório e não a impressão. ..."

Fechar
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE
DOTACAO)______________
  14/01/21  17:15      NOTA DE DOTACAO                 USUARIO : ESMERALDO      
  DATA EMISSAO    : 14Jan21                            NUMERO  : 2021ND000029   
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
  OBSERVACAO                                                                    
  RESERVA DE CRéDITO PARA SERVIçOS DE EDITORAçãO DE RELATóRIO
GESTãO.           
                                                                                
  0009783-14.2020.6.02.8000.8000                                                
                                                                                
  EV.   ESF PTRES   FONTE      ND   SB  UGR       PI                   V A L O R
  200081 1 167674 0100000000 339039    070286 ADM APOIO                 2.402,61
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 88946568453 -  ESMERALDO         UG : 070011   14Jan21   17:14  
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                               Digite o texto aqui....

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 14/01/2021, às 17:21, 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
0841586 e o código CRC 562CD4FE.

0009783-14.2020.6.02.8000 0841586v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021ND000029

Observação:

- Valor da estimativa no doc. 0824739.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 14/01/2021, às 17:23, 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
0841587 e o código CRC 6F57F1BF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de janeiro de 2021.

Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,

Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão Eletrônico n.º 01/2021 no
sistema ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida
em casos tais:

"Esclarecimento 13/01/2021 18:19:44

A Empresa Teixeira Editora, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."Este pregão
eletrônico terá impressão do Relatório de Gestão ou é apenas editoração e a
diagramação ?".

"Resposta 13/01/2021 18:19:44

Instada a manifestar-se, a Unidade SAD registrou: "Em atenção à consulta formulada
pela empresa Teixeira Editora (doc. 0841009), assinalo o que consta do item 2.1 do
Termo de Referência que serve de Anexo ao Edital (vide docs. 0817610 e 0839492, pp.
26-35): 2.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de serviços
de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância
ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020. (grifos não constantes do
original). Vê-se assim que se Trata de contratação de serviço de
editoração/diagramação e não de impressão, conforme detalhado nos demais itens
abaixo transcritos: 2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2020 · Escopo:
serviços de diagramação, editoração, revisão de texto, tratamento e digitalização de
imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de
cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL relativo
ao exercício 2020. Os serviços deverão ser executados com base nas orientções do
Tribunal de Contas da União disponíveis no link "https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-
e-relatorios-de-gestao/relato-integrado.htm", observado o conteúdo do Anexo II à
Decisão Normartiva TCU nº 187, de 9 de setembro de 2020, que integra este Termo,
sendo que, para a combinação de cores da capa, a contratada deverá apresentar
proposta que será submetida ao TRE-AL para efeito de aprovação. 2.3 A contratada
poderá ainda se guiar ainda pelo modelo adotado pelo Ministério da Fazenda para o
Relatório de Gestão de 2017, disponível no Portal TCU, em Controle e fiscalização,
Prestação de contas anuais ou pelo link https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-
relatorios-de-gestao/. 2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em formatos de
aplicativos do LibreOffice ou do processador de texto Word do Microsoft Office®. As
tabelas serão fornecidos em formato de aplicativos LibreOffice ou de planilha Excel do
Microsoft Office®. Os gráficos e as imagens deverão ser modelados pela contratada
observando os referenciais acima indicados. 2.5 A contratada fornecerá, em meio
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digital, os arquivos originais (editáveis) em formato adequado para processamento CTP
e impressão gráfica (inclusive capa e verniz da capa), e em formato de extensão.pdf
para publicação na rede mundial de computadores. 2.6 O relatório de gestão de 2020
deverá ser apresentado em arquivo único, com tamanho máximo de 50Mb. Para a
confecção do Relatório 2020, adota-se como parâmetro inicial o número de páginas e
demais objetos (tabelas, quadros, gráficos e figuras) do Relatório 2019, cujo conteúdo
poderá ser acessado no link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/gestao-
administrativa. (grifos não constante do original). A contratada, conforme destacado
acima, fornecerá os arquivos em formato digital. A finalidade é a publicação (Portal da
Transparência/Prestação de Contas) do relatório e não a impressão. ...".

Respeitosamente.

João Hermínio de Barros Neto

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/01/2021, às 10:07, 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
0841893 e o código CRC 2493B1F9.

0009783-14.2020.6.02.8000 0841893v1

Despacho PREG 0841893         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 294



15/01/2021 Pregões 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019/view 1/1

Número 01/2021
SEI 0009783-14.2020.6.02.8000

Data: 25/01/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da
União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 2.402,61
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado
Resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 15 de janeiro de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, após publicação do esclarecimento

acerca do pregão no Portal da Transparência.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 15/01/2021, às 10:46, 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
0841949 e o código CRC D4087C46.

0009783-14.2020.6.02.8000 0841949v1
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De: Antonio Matias de Pinheiro Junior <antoniomatias1977@hotmail.com>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 18/01/2021 12:51 PM
Assunto: RE: [pregoeiro] Pedido de esclarecimentos

Em anexo, veja se ta bom assim

De: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 13:36
Para: antonioma�as1977@hotmail.com <antonioma�as1977@hotmail.com>
Assunto: Fwd: [pregoeiro] Pedido de esclarecimentos
 
 
 
 
 

From: 2ks Agência Digital <ksconsultoria.digital@gmail.com>
 To: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
 Date: Sun, 17 Jan 2021 17:40:24 -0300

 Subject: [pregoeiro] Pedido de esclarecimentos
  

Senhor pregoeiro,
 
Consta no edital PREGÃO ELETRÔNIICO Nº 01//2021
PROCESSO Nº 0009783-14.2020.6.02.8000 que poderá ser solicitado um  anexo III Declaração de Ciência Dos Modelos e Condições em até 2
horas, porém não fazem parte deste edital este anexo III, conforme imagens anexadas abaixo referente a quais anexos estão presentes:

 
Aguardo parecer referente a este documento
 
Atenciosamente,,
--

 
Samuel Morais Santos
Gestor de Marketing Digital 

 WhatsApp 62 99539-0158
Goiânia/GO - CEP: 75390-522
Facebook.com/2ksDigital

 www.2ksagenciadigital.com.br
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Anexados:
 

Arquivo: JOAO.pdf Tamanho: 357k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
A Empresa 2KsDigital, solicita os esclarecimentos

contidos no evento 0842476.
 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/01/2021, às 13:20, 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
0842478 e o código CRC 0627C4C5.

0009783-14.2020.6.02.8000 0842478v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2021.
Ao Senhor Pregoeiro
cópia à SLC
 
Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção ao pedido de esclarecimento formulado

por 2KS Agência Digital (doc. 0842476), observa-se que, de
fato, não consta publicado o Anexo III mencionado no item
9.8 do Edital:

9.8. Também deverá ser encaminhada pelo
licitante, quando solicitado pelo pregoeiro, no
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação,
a Declaração de Ciência dos Modelos e
Condições (Anexo III). 

Ocorre que as informações sobre o produto
constam do Anexo I - Termo de Referência, conforme segue:

2. OBJETO
2.1 O presente Termo de Referência tem por
objeto a contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao
Tribunal de Contas da União, em observância
ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU
187/2020.
2.2 Serviços de diagramação – Relatório de
Gestão 2020 · Escopo: serviços de
diagramação, editoração, revisão de texto,
tratamento e digitalização de imagens,
gráficos e tabelas e arte-finalização dos
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conteúdos e capa (combinação de cores) das
publicações impressas e digitais do Relatório
de Gestão do TRE-AL relativo ao exercício
2020. Os serviços deverão ser executados com
base nas PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 27
orientações do Tribunal de Contas da União
disponíveis no link
"https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-
relatorios-de-gestao/relatointegrado.htm",
observado o conteúdo do Anexo II à Decisão
Normartiva TCU nº 187, de 9 de setembro de
2020, que integra este Termo, sendo que, para
a combinação de cores da capa, a contratada
deverá apresentar proposta que será
submetida ao TRE-AL para efeito de
aprovação.
2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda
pelo modelo adotado pelo Ministério da
Fazenda para o Relatório de Gestão de 2017,
disponível no Portal TCU, em Controle e
fiscalização, Prestação de contas anuais ou
pelo link
https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-
relatorios-de-gestao/.
2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em
formatos de aplicativos do LibreOffice ou do
processador de texto Word do Microsoft
Office®. As tabelas serão fornecidos em
formato de aplicativos LibreOffice ou de
planilha Excel do Microsoft Office®. Os
gráficos e as imagens deverão ser modelados
pela contratada observando os referenciais
acima indicados.
2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os
arquivos originais (editáveis) em formato
adequado para processamento CTP e
impressão gráfica (inclusive capa e verniz da
capa), e em formato de extensão.pdf para
publicação na rede mundial de computadores.
2.6 O relatório de gestão de 2020 deverá ser
apresentado em arquivo único, com tamanho
máximo de 50Mb. Para a confecção do
Relatório 2020, adota-se como parâmetro
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inicial o número de páginas e demais objetos
(tabelas, quadros, gráficos e figuras) do
Relatório 2019, cujo conteúdo poderá ser
acessado no link:
http://www.treal.jus.br/transparencia/gestao-
administrativa.
 

Conforme se observa acima, o serviço deve ser
realizado tomando por base o Relatório de Gestão do TRE-AL
os referenciais indicados nos itens acima, especialmente os
itens 2.2, 2.3 e 2.6, de tal forma que, independentemente do
citado Anexo III, a empresa pode declarar, em chat, e assim o
faz também quando adere ao certame, que tem ciência dos
termos e condições dos serviços solicitados.

É o que temos a esclarecer, destacando que a falta
do item em nada muda as condições da proposta, o que nos
inclina a sugerir que seja prestado o esclarecimento de que o
Pregoeiro, caso entenda necessária a declaração, o fará com
base nos referenciais e condições fixados no Termo de
Referência.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/01/2021, às 14:40, 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
0842559 e o código CRC 26347475.

0009783-14.2020.6.02.8000 0842559v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2021.
À CPREG, após ciência do

Despacho GSAD 0842559.
Solicito, ainda, que após resposta do Sr. Pregoeiro,

os autos sejam encaminhados a esta Seção para divulgação do
esclarecimento no Portal da Transparência.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 18/01/2021, às 16:07, 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
0842716 e o código CRC 67A1AE54.

0009783-14.2020.6.02.8000 0842716v1
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Esclarecimento 18/01/2021 17:41:24
 
Empresa 2KsDigital solicita os seguintes esclarecimentos: ..."Consta no edital PREGÃO ELETRÔNIICO Nº 01//2021 PROCESSO Nº 0009783-
14.2020.6.02.8000 que poderá ser solicitado um anexo III Declaração de Ciência Dos Modelos e Condições em até 2 horas, porém não fazem parte
deste edital este anexo III, conforme imagens anexadas abaixo referente a quais anexos estão presentes: PRINT: item 9.8 do Edital e Item 25.14 do
Edital. ..."

Fechar
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Resposta 18/01/2021 17:41:24
 
A unidade responsável pela elaboração do Termo de Referência assim despachou: ...´Em atenção ao pedido de esclarecimento formulado por 2KS
Agência Digital (doc. 0842476), observa-se que, de fato, não consta publicado o Anexo III mencionado no item 9.8 do Edital: 9.8. Também deverá ser
encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência dos Modelos e
Condições (Anexo III). Ocorre que as informações sobre o produto constam do Anexo I - Termo de Referência, conforme segue: 2. OBJETO 2.1 O
presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU
187/2020. 2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2020 · Escopo: serviços de diagramação, editoração, revisão de texto, tratamento e
digitalização de imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de cores) das publicações impressas e digitais do
Relatório de Gestão do TRE-AL relativo ao exercício 2020. Os serviços deverão ser executados com base nas PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS 27 orientações do Tribunal de Contas da União disponíveis no link "https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-
gestao/relatointegrado.htm", observado o conteúdo do Anexo II à Decisão Normartiva TCU nº 187, de 9 de setembro de 2020, que integra este Termo,
sendo que, para a combinação de cores da capa, a contratada deverá apresentar proposta que será submetida ao TRE-AL para efeito de aprovação. 2.3
A contratada poderá ainda se guiar ainda pelo modelo adotado pelo Ministério da Fazenda para o Relatório de Gestão de 2017, disponível no Portal TCU,
em Controle e fiscalização, Prestação de contas anuais ou pelo link https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/. 2.4 Os textos serão
fornecidos pelo TRE-AL em formatos de aplicativos do LibreOffice ou do processador de texto Word do Microsoft Office®. As tabelas serão fornecidos
em formato de aplicativos LibreOffice ou de planilha Excel do Microsoft Office®. Os gráficos e as imagens deverão ser modelados pela contratada
observando os referenciais acima indicados. 2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os arquivos originais (editáveis) em formato adequado para
processamento CTP e impressão gráfica (inclusive capa e verniz da capa), e em formato de extensão.pdf para publicação na rede mundial de
computadores. 2.6 O relatório de gestão de 2020 deverá ser apresentado em arquivo único, com tamanho máximo de 50Mb. Para a confecção do
Relatório 2020, adota-se como parâmetro inicial o número de páginas e demais objetos (tabelas, quadros, gráficos e figuras) do Relatório 2019, cujo
conteúdo poderá ser acessado no link: http://www.treal.jus.br/transparencia/gestao-administrativa. Conforme se observa acima, o serviço deve ser
realizado tomando por base o Relatório de Gestão do TRE-AL os referenciais indicados nos itens acima, especialmente os itens 2.2, 2.3 e 2.6, de tal
forma que, independentemente do citado Anexo III, a empresa pode declarar, em chat, e assim o faz também quando adere ao certame, que tem
ciência dos termos e condições dos serviços solicitados. É o que temos a esclarecer, destacando que a falta do item em nada muda as condições da
proposta, o que nos inclina a sugerir que seja prestado o esclarecimento de que o Pregoeiro, caso entenda necessária a declaração, o fará com base
nos referenciais e condições fixados no Termo de Referência. ..."

Fechar
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DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2021.

Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,

Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão Eletrônico n.º 01/2021 no
sistema ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida
em casos tais:

"Esclarecimento 18/01/2021 17:41:24

Empresa 2KsDigital solicita os seguintes esclarecimentos: ..."Consta no edital PREGÃO
ELETRÔNIICO Nº 01//2021 PROCESSO Nº 0009783- 14.2020.6.02.8000 que poderá
ser solicitado um anexo III Declaração de Ciência Dos Modelos e Condições em até 2
horas, porém não fazem parte deste edital este anexo III, conforme imagens anexadas
abaixo referente a quais anexos estão presentes: PRINT: item 9.8 do Edital e Item
25.14 do Edital. ..."

"Resposta 18/01/2021 17:41:24

Instada a manifestar-se, a Unidade SAD registrou: ..."Em atenção ao pedido de
esclarecimento formulado por 2KS Agência Digital (doc. 0842476), observa-se que, de
fato, não consta publicado o Anexo III mencionado no item 9.8 do Edital: 9.8. Também
deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo de 2
(duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência dos Modelos e Condições
(Anexo III). Ocorre que as informações sobre o produto constam do Anexo I - Termo
de Referência, conforme segue: 2. OBJETO 2.1 O presente Termo de Referência tem
por objeto a contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao
Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN
TCU 187/2020. 2.2 Serviços de diagramação – Relatório de Gestão 2020 · Escopo:
serviços de diagramação, editoração, revisão de texto, tratamento e digitalização de
imagens, gráficos e tabelas e arte-finalização dos conteúdos e capa (combinação de
cores) das publicações impressas e digitais do Relatório de Gestão do TRE-AL relativo
ao exercício 2020. Os serviços deverão ser executados com base nas PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 27 orientações do Tribunal
de Contas da União disponíveis no link "https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-
relatorios-degestao/relatointegrado.htm", observado o conteúdo do Anexo II à Decisão
Normartiva TCU nº 187, de 9 de setembro de 2020, que integra este Termo, sendo
que, para a combinação de cores da capa, a contratada deverá apresentar proposta
que será submetida ao TRE-AL para efeito de aprovação. 2.3 A contratada poderá
ainda se guiar ainda pelo modelo adotado pelo Ministério da Fazenda para o Relatório de
Gestão de 2017, disponível no Portal TCU, em Controle e fiscalização, Prestação de
contas anuais ou pelo link https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-
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gestao/. 2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em formatos de aplicativos do
LibreOffice ou do processador de texto Word do Microsoft Office®. As tabelas serão
fornecidos em formato de aplicativos LibreOffice ou de planilha Excel do Microsoft
Office®. Os gráficos e as imagens deverão ser modelados pela contratada observando
os referenciais acima indicados. 2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os
arquivos originais (editáveis) em formato adequado para processamento CTP e
impressão gráfica (inclusive capa e verniz da capa), e em formato de extensão.pdf para
publicação na rede mundial de computadores. 2.6 O relatório de gestão de 2020
deverá ser apresentado em arquivo único, com tamanho máximo de 50Mb. Para a
confecção do Relatório 2020, adota-se como parâmetro inicial o número de páginas e
demais objetos (tabelas, quadros, gráficos e figuras) do Relatório 2019, cujo conteúdo
poderá ser acessado no link: http://www.treal.jus.br/transparencia/gestao-
administrativa. Conforme se observa acima, o serviço deve ser realizado tomando por
base o Relatório de Gestão do TRE-AL os referenciais indicados nos itens acima,
especialmente os itens 2.2, 2.3 e 2.6, de tal forma que, independentemente do citado
Anexo III, a empresa pode declarar, em chat, e assim o faz também quando adere ao
certame, que tem ciência dos termos e condições dos serviços solicitados. É o que
temos a esclarecer, destacando que a falta do item em nada muda as condições da
proposta, o que nos inclina a sugerir que seja prestado o esclarecimento de que o
Pregoeiro, caso entenda necessária a declaração, o fará com base nos referenciais e
condições fixados no Termo de Referência. ..."

Respeitosamente.

João Hermínio de Barros Neto

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/01/2021, às 17:46, 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
0842899 e o código CRC A0E6DA86.

0009783-14.2020.6.02.8000 0842899v1
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18/01/2021 Pregões 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019/view 1/1

Número 01/2021
SEI 0009783-14.2020.6.02.8000

Data: 25/01/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da
União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 2.402,61
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado
Resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado
Resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado II
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_012021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/01/2021&jornal=530&pagina=92
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_012021_pedidodeesclarecimento.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_012021_esclarecimentopregoeiro.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_012021_esclarecimentopregoeiroII.pdf
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DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2021.
À CPREG,
Após publicação do esclarecimento feito pelo

Pregoeiro, no Portal da Transparência.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 18/01/2021, às 18:20, 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
0842929 e o código CRC C6BAC1AB.

0009783-14.2020.6.02.8000 0842929v1
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7lZaZ9\ex̂y9Yeje\\�̀aZ\p9̂9j̀a_�̀aZ9]Z9̀e\lej_azZ9{̀emZeàZ�
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À 
PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas  
Pregão nº 12021  
 
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do 
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de 
Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme 
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 
 
 
Assunto: Proposta de preços 
Referência: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico 
 
  

Mais Comunicação Integrada e Marketing LTDA ME com domicílio à Av Antonio Artioli, 570, 
flims b2 cj 217 – Campinas. – SP, CNPJ nº 07.888.358/0001-41, telefone 19 37789852, e-mail 
licitacao@grupomais.com, neste ato representado por Celso Leandro Palma, Casado, Sócio 
Administrador, pelo presente propõe a prestação Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico: 

 
 

   Lote OBJETO Valor total do lote 

 
 
1 

 

!"#$%&'()"(")%*'#+&+,'-)%+.#+/+&+,'()'(0"1+*'2 #%'(

)"(3"4*+,'()'(5#%678+1(0".%'8+1(91"%*'#+1()"(!

:1+.'+4(#"1+*%$'(+'(";"#<=<%'(>?>?(!

 

 

 
R$ 189,00 

 
Proposta: (Cento e oitenta e nove reais) 

Validade da proposta1 90 dias 

   Prazo de execução dos serviços : Conforme edital 
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Campinas, 25 de Janeiro de 2021 
 
 
 
 
_________________________________________________  
Nome: Celso Leandro Palma 
Diretor de Produção – Sócio Proprietário
RG: 40.830.166-1 
CPF: 332.691.358-31 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2021.
Sr. Secretário de Administração.
 
Segue anexo ao presente processo eletrônico

proposta do primeiro classificado no pregão 01/2021,
considerando a necessidade de pronunciamento de V.Sª
quanto à conformidade da mesma, evento SEI Nº 0845890.

 
Agradeço antecipadamente.
Aguardo.
Respeitosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 25/01/2021, às 16:03, 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
0845893 e o código CRC BA73B566.

0009783-14.2020.6.02.8000 0845893v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2021.
Ao Senhor Pregoeiro
 
Tendo em vista a expressiva diferença entre o valor

da proposta sob análise (R$ 189,00, doc. 0845890) e o orçado
pela Administração (doc. 0824739), a saber: R$ 2.402,61 (dois
mil quatrocentos e dois reais e sessenta e um centavos), e
ainda quanto ao valor da contratação levada a termo no ano
passado (PA 0000659-07.2020.6.02.8000), isto é. R$ 1.520,00
(mil quinhentos e vinte reais), conforme proposta de
evento 0663896, solicito ao Sr. Pregoeiro que diligencie junto
ao proponente e, se for o caso, aos demais, com valores
próximos, no sentido de que declarem que esse valor não é
inexequível, considerando todas as obrigações a cargo do
contratado previstos no edital, especialmente as condições e
prazos de execução dos serviços fixados no Termo de
Referência, que serve de Anexo ao Edital, itens 2 e 3, abaixo
transcritos:

 
2. OBJETO
2.1 O presente Termo de Referência tem por
objeto a contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do
Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao
Tribunal de Contas da União, em observância
ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU
187/2020.
2.2 Serviços de diagramação – Relatório de
Gestão 2020 · Escopo: serviços de
diagramação, editoração, revisão de texto,
tratamento e digitalização de imagens,
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gráficos e tabelas e arte-finalização dos
conteúdos e capa (combinação de cores) das
publicações impressas e digitais do Relatório
de Gestão do TRE-AL relativo ao exercício
2020. Os serviços deverão ser executados com
base nas PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 27
orientações do Tribunal de Contas da União
disponíveis no link
"https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-
relatorios-de-gestao/relatointegrado.htm",
observado o conteúdo do Anexo II à Decisão
Normartiva TCU nº 187, de 9 de setembro de
2020, que integra este Termo, sendo que, para
a combinação de cores da capa, a contratada
deverá apresentar proposta que será
submetida ao TRE-AL para efeito de
aprovação.
2.3 A contratada poderá ainda se guiar ainda
pelo modelo adotado pelo Ministério da
Fazenda para o Relatório de Gestão de 2017,
disponível no Portal TCU, em Controle e
fiscalização, Prestação de contas anuais ou
pelo link
https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-
relatorios-de-gestao/.
2.4 Os textos serão fornecidos pelo TRE-AL em
formatos de aplicativos do LibreOffice ou do
processador de texto Word do Microsoft
Office®. As tabelas serão fornecidos em
formato de aplicativos LibreOffice ou de
planilha Excel do Microsoft Office®. Os
gráficos e as imagens deverão ser modelados
pela contratada observando os referenciais
acima indicados.
2.5 A contratada fornecerá, em meio digital, os
arquivos originais (editáveis) em formato
adequado para processamento CTP e
impressão gráfica (inclusive capa e verniz da
capa), e em formato de extensão.pdf para
publicação na rede mundial de computadores.
2.6 O relatório de gestão de 2020 deverá ser
apresentado em arquivo único, com tamanho
máximo de 50Mb. Para a confecção do
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Relatório 2020, adota-se como parâmetro
inicial o número de páginas e demais objetos
(tabelas, quadros, gráficos e figuras) do
Relatório 2019, cujo conteúdo poderá ser
acessado no link:
http://www.treal.jus.br/transparencia/gestao-
administrativa.
3. PRAZOS DE ENTREGA
3.1 O prazo em dias corridos para a entrega
dos produtos, finais e intermediários, objeto
dos serviços contratados, são indicados
abaixo. Os prazos previstos para entrega dos
originais pelo TRE-AL são referenciais,
podendo ser antecipados.
3.2 Serviços de editoração/diagramação: a)
Prazo máximo previsto para entrega dos
originais pelo TRE-AL: até o dia 05/03/2021 b)
Prazo de entrega pela contratada da versão
para avaliação: até o dia 15/03/2021 c) Prazo
final para avaliação pelo TRE-AL: até o dia
19/03/2021 (o processo de avaliação é
realizado de forma concomitante com a fase de
elaboração da versão inicial) d) Entrega
definitiva do Relatório nos formatos indicados
no item 2: até 25/03/2021.
3.4 Os produtos deverão ser entregues no
endereço eletrônico da Assessoria de Gestão
Estratégica (AGE) - da Diretoria-Geral do TRE-
AL: age@tre-al.jus.br.
3.5 Admite-se a entrega de documentos
intermediários (em caráter para comentários
e/ou para aprovação) por meio de correio
eletrônico; toda comunicação por correio
eletrônico deverá ser confirmada entre as
partes emitente e recebedora.

 
A digilência tem por fundamento o que consta do

item 9 do Edital:
9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance
vencedor que apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
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preço manifestamente inexequível.
9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços
é de R$ 2.402,61 (dois mil, quatrocentos e dois
reais e sessenta e um centavos), que de modo
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que
está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.
9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que
apresente preços simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
9.4. Qualquer interessado poderá requerer que
se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas,
devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.
9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão
da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das
propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas
de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.
9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante
para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena
de não aceitação da proposta.
9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser
prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada
antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.
9.6.2. Dentre os documentos passíveis de
solicitação pelo Pregoeiro, destacamse os que
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contenham as características do material
ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta. 

 
Deve-se ressaltar que, embora, no caso concreto,

não haja parâmetros disponíveis para uma decomposição de
custos com o propósito de comparabilidade de propostas
(vide, a propósito, a disciplina da IN 5/2017, Anexo VII-A, item
9.2¹), a substancial diferença entre o orçado e o proposto, e
mesmo entre o que se contratou no ano passado e o proposto,
nos inclina a solicitar a diligência.

Dessa forma, conforme preceitua a IN 5/2017,
Anexo VII-A, item 9, solicita-se ao pregoeiro que diligencie a
proponente na forma de que preconiza o dispositivo,
especialmente quanto:

9.4. Se houver indícios de inexequibilidade da
proposta depreço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá
ser efetuada diligência, na forma do § 3º do
art. 43 daLei nº 8.666, de 1993, para efeito de
comprovação de sua exequibilidade,podendo
ser adotado, dentre outros, os seguintes
procedimentos:
a) questionamentos junto à proponente
para a apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com
indícios de inexequibilidade;
b) verificação de Acordos, Convenções ou
Dissídios Coletivosde Trabalho;
c) levantamento de informações junto ao
Ministério do Trabalho;
d) consultas a entidades ou conselhos de
classe, sindicatos ousimilares;
e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas
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privadas;
f) verificação de outros contratos que o
proponente mantenha com a
Administração ou com a iniciativa
privada;
g) pesquisa de preço com fornecedores dos
insumos utilizados,tais como: atacadistas, lojas
de suprimentos, supermercados efabricantes;
h) verificação de notas fiscais dos produtos
adquiridos pelo proponente;
i) levantamento de indicadores salariais ou
trabalhistas publicadospor órgãos de pesquisa;
j) estudos setoriais;
k) consultas às Fazendas Federal, Distrital,
Estadual ou Municipal; e
l) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou
condiçõesexcepcionalmente favoráveis que o
proponente disponha para a prestaçãodos
serviços. (grifos não constantes do original).

Atenciosamente.
 
(¹) ANEXO VII-A - DIRETRIZES GERAIS PARA

ELABORAÇÃO DO ATOCONVOCATÓRIO (...) 9. Da
desclassificação das propostas: (...) 9.2. Consideram-se preços
manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente,
forem insuficientes para a coberturados custos decorrentes
da contratação pretendida;

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/01/2021, às 14:46, 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
0846147 e o código CRC 4F116CEF.
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R.  Antonio Artioli, 570, Bloco Flims B2, Sala 217, Swiss Park, Campinas - SP 
(19) 3778-9852 / 3778-9854 www.grupomais.com 

 

 
 

 
 

À 
PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas  
Pregão nº 12021  
 
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do 
Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de 
Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme 
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 
 
 
Assunto: Justificativa/Proposta 
 
Referência: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico 
 
  

Mais Comunicação Integrada e Marketing LTDA ME com domicílio à Av Antonio Artioli, 570, 
flims b2 cj 217 – Campinas. – SP, CNPJ nº 07.888.358/0001-41, telefone 19 37789852, e-mail 
licitacao@grupomais.com, neste ato representado por Celso Leandro Palma, Casado, Sócio 
Administrador, pelo presente propõe a prestação Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico: 

 

Justificativa: 

Sr. Pregoeiro, trata-se de processo criativo, sendo assim declaro que o valor está sendo 
baseado no custo operacional da diagramação, a empresa que hoje possui aproximadamente 
21 funcionários CLT e 14 anos de mercado. Trabalhamos todos os nossos projetos em 
formato de hora de criação e pela quantidade de projetos e equipe, nosso custo é bem mais 
baixo do que alguns concorrentes, desta forma o valor apresentado para diagramação esta 
correto e mantenho a proposta.  

 
 
   Lote OBJETO Valor total do lote 
 
 
1 

 

Serviço	de	editoração/diagramação	do	Relatório	
de	Gestão	do	Tribunal	Regional	Eleitoral	de	 

Alagoas	relativo	ao	exercício	2020	 

 

 
 
R$ 189,00 

 
Proposta: (Cento e oitenta e nove reais) 
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R.  Antonio Artioli, 570, Bloco Flims B2, Sala 217, Swiss Park, Campinas - SP 
(19) 3778-9852 / 3778-9854 www.grupomais.com 

 

Validade da proposta1 90 dias 
   Prazo de execução dos serviços : Conforme edital 

 
 
 
Campinas, 25 de Janeiro de 2021 
 
 
 
 
_________________________________________________  
Nome: Celso Leandro Palma 
Diretor de Produção – Sócio Proprietário 
RG: 40.830.166-1 
CPF: 332.691.358-31 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de janeiro de 2021.
Sr. Secretário de Administração.
 
Considerando o despacho de V.Sª, evento nº 0846147,

procedemos as diligências junto ao licitante com proposta melhor
classificada. 

Em ato convocatório,  o diligenciado apresentou
justificativas ratificando a exequibilidade da proposta incicalmente
apresentada na sessão do pregão, reiterando, da mesma forma   em
"chat" de conversação,   evento sei nº0846437. 

Segue à consideração de V.Sª. 
 
Respeitosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 26/01/2021, às 16:04, 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
0846438 e o código CRC 046C8D10.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de janeiro de 2021.
Ao Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0846438, esclareço

que, ao propor a diligência, assinalamos que:
Deve-se ressaltar que, embora, no caso
concreto, não haja parâmetros disponíveis
para uma decomposição de custos com o
propósito de comparabilidade de propostas
(vide, a propósito, a disciplina da IN 5/2017,
Anexo VII-A, item 9.2¹), a substancial
diferença entre o orçado e o proposto, e
mesmo entre o que se contratou no ano
passado e o proposto, nos inclina a solicitar a
diligência.
 

Nesse aspecto a proponente traz a seguinte
justificativa:

Sr. Pregoeiro, trata-se de processo criativo,
sendo assim declaro que o valor está sendo
baseado no custo operacional da diagramação,
a empresa que hoje possui aproximadamente
21 funcionários CLT e 14 anos de mercado.
Trabalhamos todos os nossos projetos em
formato de hora de criação e pela quantidade
de projetos e equipe, nosso custo é bem mais
baixo do que alguns concorrentes, desta forma
o valor apresentado para diagramação esta
correto e mantenho a proposta.

Ora, diante de tal assertiva, nada mais temos a
acrescentar. A empresa apresentou declaração e, ciente das
condições e termos fixados no edital, manteve a proposta
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quando questionada sobre a exiquibilidade de preços.
Dessa forma, devolvo os autos ao Sr. Pregoeiro

para continuidade do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/01/2021, às 16:21, 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
0846450 e o código CRC 90AAC5E9.
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b̀ �pZ[̀\Y4t�4mn4è[nẐa4mn4t�tys
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.600.839/0001-55

Certidão nº: 3428831/2021

Expedição: 26/01/2021, às 16:07:43

Validade: 24/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 61.600.839/0001-55, NÃO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão TCU CNJ PORTAL TRANSPARENCIA E FALÊNCIA (0850391)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 334



 
 
 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 26/01/2021 17:06:44 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 

CNPJ: 61.600.839/0001-55 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
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http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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 26/01/2021  0005458544 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   6396016  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 25/01/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 MAIS   COMUNICAÇÃO   INTEGRADA   E   MARKETING   LTDA  ,   CNPJ:   61.600.839/0001-55,   conforme 
 indicação constante do pedido de certidão.*************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 26 de janeiro de 2021. 

                0005458544 
 PEDIDO N°:  
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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: 07.888.358/0001-41 DUNS®: 898405215
Razão Social: MAIS COMUNICACAO INTEGRADA E MARKETING LTDA
Nome Fantasia: GRUPO MAIS - COMUNICACAO INTEGRADA E MARKETING LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/09/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN 20/07/2021
FGTS 25/01/2021
Trabalhista Validade: 14/05/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/07/2018 (*)

Receita Municipal Validade: 16/07/2018 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

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: 25/01/2021 15:52 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 61.600.839/0001-55
Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Atividade Econômica Principal:

8800-6/00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

Endereço:

RUA TABAPUA, 540 - ITAIM BIBI - São Paulo / São Paulo

Emitido em: 26/01/2021 16:09 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Prefeitura M unicipal de Campinas
Secretaria M unicipal de Finanças

Razão Social:

CNPJ:

MAIS COMUNICAÇÃO INTEGRADA E MARKETING LTDA

07.888.358/0001-41

               A  Prefeitura  Municipal  de  Campinas, por meio da  Secretaria  Municipal de Finanças, CERTIFICA, para fins de direito, 
que até a presente data a pessoa jurídica acima identificada não possui débitos exigíveis de qualquer origem tributária ou não 
tributária perante a Fazenda Pública Municipal, registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, relativos aos 
imóveis e inscrições mobiliárias vinculadas ao CNPJ supracitado.

               Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:

               Fica  ressalvado  o  direito da  Fazenda  Pública  Municipal  de  exigir  valores  relativos  a  créditos  tributários ou não 
 tributários  de   responsabilidade  do  sujeito   passivo,   acima   identificado,  que  porventura  venham  a  ser  lançados   e/ou 
 constituídos,  e/ou  a  ele atribuídos em função de higienização cadastral, como contribuinte ou como responsável, nos termos 
da legislação aplicável, ainda que relativos a período abrangido por esta certidão.

               A  Secretaria  Municipal  de  Finanças  ressalta  que  a  atualização  cadastral  junto  aos  Sistemas  Informatizados  da 
municipalidade,  de  imóveis  e  da  própria  pessoa jurídica, é de inteira responsabilidade do sujeito passivo, sujeitando-se às 
penalidades legais quando cabíveis, conforme legislação aplicável. 

               A  Secretaria  Municipal  de Finanças disponibiliza esta certidão via internet nos termos do Decreto nº 18.978 de 14 de 
janeiro de  2016  e das  Instruções Normativas SMF nº 001/2011 de 04 de março de 2011 e SMF nº 08/2014 de 19 de Novembro 
de 2014, cuja autenticidade pode ser confirmada no endereço eletrônico: 

DADOS DA CERTIDÃO

Data de emissão:

Validade:

Assinatura eletrônica:

Endereço IP:

Taxa de certidão:

25/01/2021 - 15:57:57

26/03/2021

000720.2220520.210125

190.15.118.218

GRATUITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

CERTIFICA

https://certidoes-web.campinas.sp.gov.br

1. De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processos de fusão, cisão, incorporação ou transformação;

2. Relativos  a  imóveis  cujo  cadastro  não  tenha  sido  atualizado  junto  à municipalidade, nos termos da legislação 
aplicável;

3. Relativos ao Imposto Sobre  Serviços de Qualquer Natureza  -  ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples 
Nacional, os quais devem ser verificados junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB.
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Despacho

Assunto: CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA

DRTC III/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTÃ
PROTOCOLO: SFP-EXP-2020/206081

INTERESSADO - CNPJ/CPF: 61.600.839/0001-55

-  Certifico que NÃO EXISTEM débitos exigíveis não inscritos em dívida ativa de ICMS, IPVA
e ITCMD.

AVISOS:
1- Tributos pesquisados: ICMS, IPVA e ITCMD.
2-  A presente certidão só é valida em relação ao interessado. Tratando-se de pessoa física, não é
pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual possa ser sócio.
3-  Fica ressalvado o direito à Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários
que venham a ser apurados.
4-  Prazo de validade: até 3/5/2021, conforme Portaria CAT 20/1998 (DOE de 02/04/98).
 

São Paulo, 04 de novembro de 2020.

 

ALEXANDRE LUIS SCHREURS PIRES
ASSISTENTE FISCAL I

DRTC III/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTA

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DRTC III/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL - BUTANTA

Classif. documental 018.02.02.071

S
F

P
D

E
S

20
20

46
40

88
A

Assinado com senha por ALEXANDRE LUIS SCHREURS PIRES - 04/11/20 às 00:18:48.
Documento Nº: 10054459-4422 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10054459-4422
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Certidão Número:

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

Unidades Tributárias:

1007628 - 2020

61.600.839/

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos:

16/11/2020

14/02/2021

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011) 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Código de Autenticidade: FB6E0C3E

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 15:27:35 horas do dia 10/12/2020 (hora e data de Brasília).

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
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Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo 
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste 
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa 
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: 
REGULAR. 

CCM 1.121.393-0- Inicio atv :04/06/1964 (R TABAPUA, 00540 - CEP: 04533-001 )

CCM 5.138.784-0- Inicio atv :23/10/2014 (R BANDEIRA PAULISTA, 00477 - CEP: 04532-011 - Cancelado em: 26/02/2015)

CCM 4.574.326-6- Inicio atv :02/07/2012 (R DR      BACELAR, 01080 - CEP: 04026-002 )

CCM 4.792.963-4- Inicio atv :09/11/2012 (R GIL DE OLIVEIRA, 00091 - CEP: 03509-020 - Cancelado em: 14/10/2013)

CCM 4.792.965-0- Inicio atv :09/11/2012 (AV DR. USSIEL CIRILO, 00204 - CEP: 08070-060 )

CCM 5.520.932-7- Inicio atv :23/06/2016 (R TABAPUÃ, 469 - CEP: 04533-011 )

CCM 2.700.258-6- Inicio atv :03/06/1998 (R GENEBRA, 00057 - CEP: 01316-010 )

CCM 2.838.769-4- Inicio atv :16/06/1999 (R TABAPUA, 00684 - CEP: 04533-002 )

CCM 3.553.691-8- Inicio atv :20/06/2006 (R TABAPUA, 00445 - CEP: 04533-001 )

CCM 4.808.720-3- Inicio atv :09/11/2012 (R DA CONSOLACAO, 00896 - CEP: 01302-000 - Cancelado em: 17/09/2018)

CCM 4.808.715-7- Inicio atv :26/02/2013 (R BARAO DE MONTE SANTO, 00425 - CEP: 03123-020 - Cancelado em: 11/11/2015)

CCM 5.382.639-6- Inicio atv :11/11/2015 (R BANDEIRA PAULISTA, 00530 - CEP: 04532-001 - Cancelado em: 05/05/2017)

CCM 6.226.318-8- Inicio atv :17/09/2018 (AV DONA    BELMIRA MARIN, 03700 - CEP: 04846-000 )

CCM 9.357.758-3- Inicio atv :01/09/1986 (R GENERAL JARDIM, 00160 - CEP: 01223-010 - Cancelado em: 05/09/1995)

CCM 9.481.264-0- Inicio atv :23/09/1987 (R ARAUJO, 00216 - CEP: 01220-020 - Cancelado em: 28/06/1991)

CCM 2.118.662-6- Inicio atv :19/08/1992 (R GENERAL JARDIM, 00272 - CEP: 01223-010 - Cancelado em: 18/06/1996)

CCM 2.698.296-0- Inicio atv :18/02/1998 (R TABAPUA, 00500 - CEP: 04533-001 - Cancelado em: 03/04/2018)

CCM 2.838.763-5- Inicio atv :16/06/1999 (R TABAPUA, 516 - CEP: 04533-001 - Cancelado em: 03/04/2018)

CCM 2.951.628-5- Inicio atv :09/05/2000 (R TABAPUA, 00500 - CEP: 04533-001 - Cancelado em: 07/03/2007)

CCM 3.541.193-7- Inicio atv :22/08/2005 (R BARAO DE MONTE SANTO, 00426 - CEP: 03123-020 - Cancelado em: 31/07/2007)

CCM 4.163.125-0- Inicio atv :21/09/2010 (R CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 136 - CEP: 01048-000 )

CCM 4.937.458-3- Inicio atv :09/11/2012 (AV MARQUES DE SAO VICENTE, 03001 - CEP: 05036-040 )

CCM 4.946.645-3- Inicio atv :09/11/2012 (ES DO CAMPO LIMPO, 03677 - CEP: 05777-001 )

CCM 4.781.534-5- Inicio atv :09/11/2012 (R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 00257 - CEP: 02011-000 - Cancelado em: 17/09/2018)

CCM 4.781.511-6- Inicio atv :09/11/2012 (R TAQUARI, 00546 - CEP: 03166-000 )

CCM 4.781.517-5- Inicio atv :09/11/2012 (R AMADOR BUENO, 00389 - CEP: 04752-000 )

CCM 4.781.528-0- Inicio atv :09/11/2012 (R MARQUES DE PARANAGUA, 00111 - CEP: 01301-000 - Cancelado em: 14/10/2013)

CCM 4.938.129-6- Inicio atv :09/01/2013 (R MONTE ALEGRE, 00000 - CEP: 05014-901 )

CCM 5.190.742-9- Inicio atv :08/12/2014 (R FRANCISCO CRUZ, 00163 - CEP: 04117-090 )

CCM 5.190.738-0- Inicio atv :23/10/2014 (R BANDEIRA PAULISTA, 00477 - CEP: 04532-011 - Cancelado em: 28/12/2016)

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Código de Autenticidade: FB6E0C3E

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 15:27:35 horas do dia 10/12/2020 (hora e data de Brasília).

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
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A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/. 
Qualquer rasura invalidará este documento.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Código de Autenticidade: FB6E0C3E

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 15:27:35 horas do dia 10/12/2020 (hora e data de Brasília).

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
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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

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.888.358/0001-41 DUNS®: 898405215
Razão Social: MAIS COMUNICACAO INTEGRADA E MARKETING LTDA
Nome Fantasia: GRUPO MAIS - COMUNICACAO INTEGRADA E MARKETING LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/09/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: isenta Inscrição Municipal: 120781-4
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 690.000,00 Data de Abertura da Empresa: 15/02/2006
CNAE Primário: 7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
CNAE Secundário 1: 5911-1/01 - ESTÚDIOS CINEMATOGRÁFICOS
CNAE Secundário 2: 5911-1/02 - PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
CNAE Secundário 3: 5911-1/99 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE
CNAE Secundário 4: 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
CNAE Secundário 5: 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE
CNAE Secundário 6: 7319-0/04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
CNAE Secundário 7: 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
CNAE Secundário 8: 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS
CNAE Secundário 9: 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Dados para Contato
CEP: 13.049-900
Endereço: AVENIDA ANTONIO ARTIOLI 570, 570 - BLOCO B2 CONJ 217 - SWISS
Município / UF: Campinas / São Paulo
Telefone: (19) 33958696
E-mail: CLAUDIA@GALLOCONTABILIDADE.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
332.691.358-31CPF:

Nome: CELSO LEANDRO PALMA
Carteira de Identidade: 40830166 Órgão Expedidor: campinas-ssp
Data de Expedição: 07/02/2006 Data de Nascimento: 26/05/1986
E-mail: grupomais@yahoo.com.br

Emitido em: 25/01/2021 15:54 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 332.691.358-31 Participação Societária: 100,00%
Nome: CELSO LEANDRO PALMA
Carteira de Identidade: 40830166 Órgão Expedidor: campinas-ssp
Data de Expedição: 07/02/2006 Data de Nascimento: 26/05/1986
Filiação Materna: IVANIR DE FATIMA PALMA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 13.346-370
Endereço: RUA DR LUCIO FERNANDES FILHO, 365 - JUSCELINO KUBITSCHE
Município / UF: Indaiatuba / São Paulo
Telefone: (19) 89092547
E-mail: celso@grupomais.com

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 332.691.358-31
Nome: CELSO LEANDRO PALMA
Carteira de Identidade: 40830166 Órgão Expedidor: campinas-ssp
Data de Expedição: 07/02/2006 Data de Nascimento: 26/05/1986
Filiação Materna: IVANIR DE FATIMA PALMA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 13.346-370
Endereço: RUA DR LUCIO FERNANDES FILHO, 365 - JUSCELINO KUBITSCHE
Município / UF: Indaiatuba / São Paulo
Telefone: (19) 89092547
E-mail: celso@grupomais.com

Linhas Fornecimento

Serviços
892 - Propaganda e Publicidade
3778 - Audiovisual
4375 - Organização de Congresso, Simpósio, Conferência e Exposição
6050 - Serviço Fotográfico
10049 - Publicação, Impressão de Jornal / Revista / Livro
10200 - Produção Jornalística
12556 - Locação de Equipamento Audiovisual / Som / Vídeo / Filmagem
12840 - Ilustração de Caracteres Botânicos / Anatômicos
12904 - Elaboração de Arte - Gráfica
13153 - Assessoria e Planejamento - Indústria Gráfica
14761 - Informática - Digitação Documento
14958 - Informática - Internet

Emitido em: 25/01/2021 15:54 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Serviços
15296 - Projeto e Montagem de Iluminação - Residencial / Comercial /Artística
15458 - Produção Obra Audiovisual
15466 - Distribuição Obra Audiovisual
15580 - Produção / Veiculação - Programa Teleducativo / Documentário/ Entrevista / Debate
15741 - Informática - Locação ( Software )
16799 - Informática - Armazenamento Eletrônico de Relatórios / Dados
17019 - Decoração - Eventos / Solenidades
17310 - Informática - Computação Gráfica
18112 - Teleconferência / Videoconferência
18775 - Transcodificação / Recodificação / Áudio / Vídeo / Equipamento Eletrônico
19658 - Audiovisual - Reprodução / Edição
21121 - Hospedagem Servidor - Internet / Sistemas
21482 - Laboratório Cinematográfico
21490 - Locação Equipamento - Tradução Simultânea / Sonorização
21644 - Consultoria e Assessoria - Internet
21652 - Consultoria e Assessoria - Teleinformática
22039 - Confecção Materiais Propaganda
24376 - Instalação e Montagem de Palco
24970 - Serviços de Tecnologia da Informação e Apoio Técnico de Atividades de Informática
24988 - Serviços de Suporte de Divulgação em Comunicação Social.
25330 - Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico

Emitido em: 25/01/2021 15:54 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Y�

kg��dddd
�����������	�����
 �
	��������
	
��
�	�¡�
 ����	��¢	������
 �	�¡��¢���� �£
����¤����
������¥¦	§���
����̈������©����� �

.

.
|KMNxG

Certidão RESULTADO FORNECEDOR COMPRASNET (0850453)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 353



���������� ����	
������������������	
��������	��

����������������� �!"��#�$�%���"#&���'!(")#�$� �� ��*

+,-./0123-4,56780

9::;;<=;>:>;<=;??@A<=@9>A<=B>;A>;;>@

CDEFG<HIEJKJLGJD
MNOPQRST<UQVWNOXN<FTWOYXNST

MNOPQRST<GWZOXRST<FTWOYXNST<[W<\TSZXS]

<
_̂̀abcadc̀ efg̀ hijabjaklcmijanec_lopfqja

rs<::::;t>:>;
a

u]<;@v::<wXNS]<[X<[OS<>?<[W<xSRWONX<[W<>:>;y<NWQRONSz{]W<X<CNWZXWONX<D|O}OST<[W]YW<~NZ�X<W<NW]VW}YO�X]<zWzPNX]<[S<F�QOVW
[W<\VXOXy<[W]OZRS[X]<VWTX<OR]YNQzWRYX<TWZST<CDGM\GJ\<CGF<�;t>:>:<[W<>?t:�t>:>:y<Wz<SYWR[OzWRYX<�]<[O]VX]O��W]<}XRYO[S]
RS<�WO<Rs<;:=?>:<[W<;9<[W<xQTwX<[W<>::><W<RX<EW}NWYX<Rs<;:=:>@<[W<>:<[W<]WYWzPNX<[W<>:;Ay<NW|WNWRYW<SX<CNX}W]]X<Rs
:::A9��{;@=>:>:y<VSNS<NWSTO�SN<X]<VNX}W[OzWRYX]<NWTSYO�X]<SX<CNWZ�X<Rs<::::;t>:>;=<�X[X<[W<[O]VQYSv<\PWNYXt�W}wS[X=
DPxWYXv<DPxWYXv<CNWZ�X<FTWYN�RO}X<{<KXRYNSYS��X<[W<]WN�O�X]<[W<W[OYXNS��Xt[OSZNSzS��X<VSNS<VQPTO}S��X<[X<GWTSY�NOX<[W
�W]Y�X<[X<MNOPQRST<GWZOXRST<FTWOYXNST<[W<\TSZXS]y<S<]WN<SVNW]WRYS[X<SX<MNOPQRST<[W<KXRYS]<[S<IRO�Xy<Wz<XP]WN��R}OS<SX
[O]VX]YX<RX<SNY=<�s<}t}<X<SNY=<�s<[S<Er<MKI<;�9t>:>:y<}XR|XNzW<W]VW}O|O}S��W]<W<}XR[O��W]<S]]WRYS[S]<RX<W[OYST<W<]WQ]
SRW�X]==<D<CNWZXWONX<SPNOQ<S<UW]]�X<C�PTO}S<Wz<SYWR[OzWRYX<�]<[O]VX]O��W]<}XRYO[S]<RX<W[OYSTy<[O�QTZSR[X<S]<VNXVX]YS]
NW}WPO[S]=<\PNOQ{]W<Wz<]WZQO[S<S<|S]W<[W<TSR}W]<VSNS<}TS]]O|O}S��X<[X]<TO}OYSRYW]<NWTSYO�SzWRYW<SX]<TSR}W]<X|WNYS[X]=

�_c��a�
�c�qlfhij�aEOSZNSzS��X<FTWYN�RO}S<W<CNXxWYX<�N�|O}X
�c�qlfhija�j��ec�cp_̀l�aUWN�O�X]<[W<W[OYXNS��Xt[OSZNSzS��X<VSNS<VQPTO}S��X<[X<GWTSY�NOX<[W<�W]Y�X<[X<MNOPQRST
GWZOXRST<FTWOYXNST<[W<\TSZXS]y<S<]WN<SVNW]WRYS[X<SX<MNOPQRST<[W<KXRYS]<[S<IRO�Xy<Wz<XP]WN��R}OS<SX<[O]VX]YX<RX<SNY=<�s<}t}<X
SNY=<�s<[S<Er<MKI<;�9t>:>:y<}XR|XNzW<W]VW}O|O}S��W]<W<}XR[O��W]<S]]WRYS[S]<RX<W[OYST<W<]WQ]<SRW�X]=
�l̀_̀�cp_ja�f�clcpqf̀bj�aMOVX<J<{<CSNYO}OVS��X<F�}TQ]O�S<[W<�FtFCCtF�QOVSNS[S
��̀ p_fb̀ bc�a; �pfb̀ bcabca�jlpcqf�cp_j�aIRO[S[W
�̀ ejla ¡¢f�jâqcf_¡£ce�ad¤a>=@:>yB;:: ¥f_�̀ hij�a\}WOYX<W<¦SPOTOYS[X<}Xz<ORYWR��X<[W<NW}QN]X
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VWXYZ[\][Ẑ _XZ̀]a[b=J=cc

QQGQleGdlKJQQQNfQP|L=>ii=1=L|3h;>1=
cB�i|A|L>L=1i3L>

g5C g5C N ;j1lGQQQ?QQQQ ;j1lGQQQ?QQQQ PkJQNJPQPN
NdmkOmkd

nZ̀oXpqrW[nZY]st]\][\W[uvwZYW[uxZXY]\Wa[g,4D5S0-12,1,25.049S/0J259<49C9S/01@9491@76:5F9S/01201;,:9.y45012,
+,-./012013456789:1;,<5089:1=:,5.049:12,1>:9<09-?191-,419@4,-,8.92019013456789:12,1A08.9-1291B85/0?1,C106-,4DE8F59190
25-@0-.0180194.G1HI1FJF10194.G1KI1291LM13AB1NKOJPQPQ?1F08R04C,1,-@,F5R5F9ST,-1,1F0825ST,-19--,8.929-1801,25.9:1,1-,7-

98,U0-G1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2021.
Trata-se da necessidade deste Regional asseverar a

contratação objeto do PE 01/2021, conforme justificativas
consigandas na fase interna do certame em tela através da
modalidade Pregão Eletrônico, no presente momento na FASE DE
DECISÃO RECURSO PELO PREGOEIRO.

 Nesse sentido, a empresa recorrente   manifestou
justificativa ratificando a inexequibilidade da proposta aceita e
habilitada, considerou que o recorrido deveria apresentar proposta
baseada em valores compatíveis e praticados no mercado,
estes regulados em diversas Instituições, tais como:  CENP -
CONSELHO EXECUTIVO DAS NORAMS PADRÃO, APAP -
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE,
FENAPRO - FEDERAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
PROPAGANDA, ADEGRAF - ASSOCIAÇÃO DESIGNER GRÁFICOS
DO DISTRITO FEDERAL. (v. evento sei nº 0846450)

Prudente acresentar que a própria Unidade Responsável
pela elaboração do Termo de Referência registrou a impossibilidade
de aferir, com exatidão, a exequibilidade de preços na fase de
apresentação e conformidade de propostas, a destacar, evento sei nº
0846450:

"Ao Senhor Pregoeiro,Em atenção ao Despacho
PREG 0846438, esclareço que, ao propor a diligência,
assinalamos que: Deve-se ressaltar que, embora, no caso
concreto, não haja parâmetros disponíveis para uma
decomposição de custos com o propósito de comparabilidade
de propostas (vide, a propósito, a disciplina da IN 5/2017,
Anexo VII-A, item 9.2¹), a substancial diferença entre o
orçado e o proposto, e mesmo entre o que se contratou no
ano passado e o proposto, nos inclina a solicitar a
diligência."

Pelo exposto, apesar da execução da diligência sugerida e
posterior aceitação da proposta, os fatos relatados pela recorrente
revertem-se como supervenientes, podendo, inclusive, ensejar na
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anulação do certame, pois faltam parâmetros objetivos no Edital
para o pregoeiro julgar as propostas apresentadas,  e de forma
contundente, associado ao pronunciamento da Unidade responsável
pela elaboração do Termo de Referência, acima consiganado,
evidencio: ".....Deve-se ressaltar que, embora, no caso
concreto, não haja parâmetros disponíveis para uma
decomposição de custos com o propósito de comparabilidade
de propostas....", razão pela qual  solicito o necessário
pronunciamento de V.Sª.

Agradeço antecipadamente e aguardo o mais breve
possível, considerando o prazo exíguo para decisão de recurso, cuja
decisão deverá ser registrada até o dia 10 do corrente mês. 

 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 04/02/2021, às 16:46, 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
0850516 e o código CRC B762F212.

0009783-14.2020.6.02.8000 0850516v1
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PROCESSO : 0009783-14.2020.6.02.8000
INTERESSADO : PREG
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021 - RECURSO

 

Parecer nº 133 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 

Trata-se análise do recurso formulado pela empresa
AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, CNPJ nº
27.441.006/0001-50, contra aceitação da proposta vencedora
do Pregão Eletrônico nº 01/2021.
 
2. DO PROCEDIMENTO
 

No evento (0850401) a recorrente relata que
participou do referido certame, ocorrido no dia 25 de janeiro
do corrente, que tem por objeto a contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão deste Regional, conforme as disposições contidas no
Edital (0839492).

Aduz que no decorrer do pregão se manifestou no
sentido de recorrer, uma vez que a proposta apresentada pela
empresa MAIS COMUNICAÇÃO INTEGRADA E MARKETING
DIGITAL LTDA, CNPJ nº 07.888.358/0001-4, não atendeu às
especificações do edital por ser, na visão da recorrente,
inexequível, assim registrado na  Ata constante dos autos
(0850457).

Como bem destacou o pregoeiro responsável pelo
certame (0850516), a própria Unidade Responsável pela
elaboração do Termo de Referência registrou a
impossibilidade de aferir, com exatidão, a exequibilidade de
preços na fase de apresentação e conformidade de propostas,
a destacar, evento sei nº 0846450:

"Ao Senhor Pregoeiro,Em atenção ao
Despacho PREG 0846438, esclareço que,
ao propor a diligência, assinalamos que:
Deve-se ressaltar que, embora, no caso
concreto, não haja parâmetros
disponíveis para uma decomposição de
custos com o propósito de
comparabilidade de propostas (vide, a
propósito, a disciplina da IN 5/2017,
Anexo VII-A, item 9.2¹), a substancial
diferença entre o orçado e o proposto, e
mesmo entre o que se contratou no ano
passado e o proposto, nos inclina a
solicitar a diligência."

É o que de mais relevante havia a ser relatado.
Passamos agora à análise quanto aos aspectos de cunho
jurídico na presente demanda.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 

Tem-se que, em se tratando de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, as partes interessadas em
contratar com a Administração devem seguir as regras
constantes no Edital do certame, que por sua vez deverá ser
regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
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10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.
Consoante a Lei de Licitações, durante a fase

interna do pregão, é realizada a cotação com várias empresas
para que se atinja um valor médio para a contratação,
determinando o parágrafo segundo do art. 40 da referida lei
que seja feito orçamento estimado em planilhas de
quantitativos e preços unitários como anexo do Edital.

A pesquisa de preços é fundamental para o bom
andamento do procedimento licitatório, pois é imprescindível
para verificação da existência de recursos capazes de
suportar a pretensa contratação, além de servir como
comparativo para as propostas apresentadas, garantindo
assim que a Administração contrate aquela que se mostrar
mais vantajosa.

No entanto, no caso em tela, a empresa ora
recorrente alegou em suas motivações para recurso que a
proposta declarada vencedora apresenta valor inexequível, o
que restou por inviabilizar a igualdade competitiva com as
outras concorrentes, já que essas seguem aproximação com
os preços praticados no mercado e tabela de preços aplicada
pelos conselhos e sindicatos regentes do segmento de
editoração/diagramação.

Vejamos o que diz a Lei nº 8.666/93 sobre as
limitações à apresentação de preços, mais especificamente o
parágrafo terceiro do art. 44:

 
Art. 44.  No julgamento das propostas, a
Comissão levará em consideração os
critérios objetivos definidos no edital ou
convite, os quais não devem contrariar as
normas e princípios estabelecidos por
esta Lei.
(...)
§ 3o  Não se admitirá proposta que
apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos
e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
Em que pese não haver parâmetros normativos para

definição de preços inexequíveis de objetos que não os de
serviços e obras de engenharia, há entendimento do Tribunal
de Contas da União constante no Manual de Orientação:
Pesquisa de Preços, publicado pela Secretaria de Controle
Interno do Superior Tribunal de Justiça, transcrito a seguir:

 
"Conforme o entendimento do Tribunal de
Contas da União, os critérios e
parâmetros a serem analisados para fins
de classificar um valor como inexequível
ou excessivamente elevado devem ter por
base os próprios preços encontrados na
pesquisa, a partir de sua ordenação
numérica na qual se busque excluir
aqueles que mais se destoam dos
demais.
O parágrafo 1º do artigo 48 da Lei
8.666/93 possibilita que, no caso de
licitações de menor preço para obras e
serviços de engenharia, sejam
consideradas manifestamente
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inexequíveis as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% do valor orçado
pela Administração. Assim, a própria lei
determina quando o preço referente a
obras e serviços de engenharia será
manifestamente inexequível.
Ressalte-se que o critério acima
especificado é restrito a obras e serviços
de engenharia e se relaciona à avaliação
das propostas das licitantes. Porém, como
inexiste norma tratando de critérios para
definição de preços inexequíveis para
outros objetos, entende-se que este
parâmetro 18 pode servir para identificar
os valores que se presumem inexequíveis
na realização da pesquisa de preços, uma
vez que há previsão legal de integração
da norma sempre que houver lacuna ou
omissão da lei. 
Diante de tal entendimento, para se
verificar a inexequibilidade de um valor
em uma pesquisa de preços, é suficiente
compará-lo à média dos demais valores,
se o resultado for inferior a 70%, poderá
ser considerado como inexequível."
(grifamos)

Desse modo, levando em consideração outros
quatro valores apresentados (0850459), dentre eles o da
própria recorrente, temos uma cotação média de R$ 2.300,65
(dois mil trezentos reais e sessenta e cinco centavos),
importância esta próxima do valor originalmente orçado pela
Administração, qual seja: R$ 2.402,61 (dois mil quatrocentos
e dois reais e sessenta e um centavos). Não obstante, a
proposta apresentada pela empresa MAIS COMUNICAÇÃO
INTEGRADA E MARKETING DIGITAL, no valor de R$ 189,00
(cento e oitenta e nove reais) corresponde a apenas 8,21%
aproximadamente da referida cotação média, sendo assim, é
muito inferior aos 70% exigidos no supratranscrito
entendimento e,  portanto inexequível.

Ao contrário do que argumenta o Senhor
Pregoeiro, não se trata de fato superveniente. O próprio
edital do Pregão Eletrônico 01/2021, embora sucintamente,
dedicou alguns dispositivos à definição da proposta irrisória: 

 
9.3. Será desclassificada a proposta
ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

9.3.1. O preço máximo fixado para
os serviços é de R$ 2.402,61 (dois
mil, quatrocentos e dois reais e
sessenta e um centavos), que de
modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços
inferiores.
9.3.2. Considera-se inexequível a
proposta que apresente preços
simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e
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instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
(grifamos)

 
E, ainda que assim não fosse, o parágrafo terceiro

do art. 44 da Lei 8666/93 estipula que, não se admitirá
proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos.

 
Tendo em vista a enorme discrepância entre o valor

da proposta vencedora e as demais concorrentes, aceitá-la
poderia causar posteriormente tremendas dificuldades na
execução contratual, gerando assim dissabores para a
Administração pública, como bem descrito em jurisprudência
do TCU:

 
"Com efeito, ao admitir uma proposta
com tais imperfeições, a
administração pública pode ficar
sujeita a uma posterior oposição de
dificuldades para a execução
contratual de parte da empresa. Não
seria surpresa se, frustrada a alíquota
incerta, que possibilitou cotações mais
baixas e a adjudicação do objeto, a
contratada viesse alegar a necessidade de
equilíbrio econômico-financeiro, com
base, por exemplo, no §5º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93: […]. Chancelar uma
promessa como se fosse uma
prescrição de lei, com a boa intenção
de contratar por menos, pode acabar
trazendo consequências danosas para
os cofres públicos. Além disso,
transgride o princípio da
legalidade desprezando, no caso, a
realidade tributária.''
(Acórdão nº 395/2005, Plenário, rel. Min.
Ubiratan Aguiar).
(grifamos)
 

Na mesma trilha é a lição de Marçal Justen  Filho: 
 
''Admitir generalizadamente a
validade de propostas de valor
insuficiente pode significar um
incentivo a práticas reprováveis. O
licitante vencedor procurará alternativas
para obter resultado econômico
satisfatório. Isso envolverá a redução da
qualidade da prestação, a ausência de
pagamento dos tributos e encargos
devidos, a formulação de pleitos perante a
Administração e assim por diante.''
(Comentários a Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. 14ª ed. pág
654-655).
(grifamos)

Exatamente por essa razão, não seria aconselhável
aceitar a proposta no estado em que se encontra.
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4. CONCLUSÃO
 

À luz de todo exposto, esta Assessoria Jurídica
manifesta-se pela procedência do recurso apresentado pela
empresa AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, CNPJ nº
27.441.006/0001-50.

É o Parecer. Seguem os autos ao Pregoeiro, para
adoção das providências que julgar necessárias. 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 05/02/2021, às 12:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 05/02/2021, às 12:50, 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
0850695 e o código CRC E925A8C8.

0009783-14.2020.6.02.8000 0850695v28
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DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2021.
Srª Assessora Jurídica Substituta AJ-DG
 
Considerando o parecer de V.Sª evento sei

nº 0850695,  solicito esclarecimentos:
 
1º Quanto ao cláculo determinante de parâmetro de

proposta inexequível apresentado no parecer supra em
destaque:...... "Desse modo, levando em consideração
outros quatro valores apresentados (0850459), dentre
eles o da própria recorrente, temos uma cotação média
de R$ 2.300,65 (dois mil trezentos reais e sessenta e
cinco centavos), importância esta próxima do valor
originalmente orçado pela Administração, qual seja: R$
2.402,61 (dois mil quatrocentos e dois reais e sessenta
e um centavos). Não obstante, a proposta apresentada
pela empresa MAIS COMUNICAÇÃO INTEGRADA E
MARKETING DIGITAL, no valor de R$ 189,00 (cento e
oitenta e nove reais) corresponde a apenas 8,21%
aproximadamente da referida cotação média, sendo
assim, é muito inferior aos 70% exigidos no
supratranscrito entendimento e,  portanto inexequível"

Nesse sentido, transcrevendo com exatidão os
valores apresentados como propostas válidas na sessão do
pregão 01/2021:

1.1 - AS CINCO PRIMEIRAS PROPOSTAS
CLASSIFICADAS, VALORES em ordem crescente: R$189,00;
R$198,00; R$439,00; R$838,90; R$1.400,00, doc evento sei
nº 0850459

Considerando a definição de MÉDIA
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ARITIMÉTICA, esta   resulta da divisão entre a soma dos
números de uma lista e a quantidade de números somados,
por consequinte  surge do resultado da divisão do somatório
dos números dados pela quantidade de números somados,
razão pela qual a  média aritimética das cinco primeiras
propostas perfaz o montante de R$612,98. 

Levando em conta o pronunciamento e orientação
de V.Sª, fundamento no entendimento do Tribunal de Contas
da União constante no Manual de Orientação Pesquisa de
Preço, publicado Sec. de Controle Interno do STJ :....
......"Diante de tal entendimento, para se verificar a
inexequibilidade de um valor em uma pesquisa de
preços, é suficiente compará-lo à média dos demais
valores, se o resultado for inferior a 70%, poderá ser
considerado como inexequível", em consequência 70%
do VALOR MÉDIO extraído de R$612,98 é de R$429,08.

 
1.2 Prudente acrescentar e ratificando a

apresentação de  TODAS PROPOSTAS CLASSIFICADAS
COM VALORES IGUAL OU INFERIOR AO ESTIMADO
PELA ADMINISTRAÇÃO, aplicando, a mesma orientação
TCU, segue cláuculo: VALORES em ordem crescente de
classificação: R$189,00; R$198,00; R$439,00; R$838,90;
R$1.400,00; R$1.490,00; R$1.500,00; R$1.600,00; R$2.300,00;
R$2.399,00; R$2.402,61. O VALOR ENCONTRADO de 70% do
valor médio perfaz o montante de R$939,05.

Mister acrescentar que a empresa recorrida, em
diligência na sessão pregão 01/2021, apresentou documento
ratificando a exequibilidade da proposta apresentada, evento
sei nº 0846437, apesar de não estar, de forma clara, no
presente procedimento, enquadrada no parâmetro utilizado
pelo TCU.

Pelo exposto, considerano os cláculos
apresentados, itens 1.1 e 1.2, do presente pedido de
esclarecimento, podemos considerar a oritentação de V.Sª,
exarada no parecer nº133 como regra relativa ou absoluta
a ser seguida no caso em questão, justificamos a fim de
orientar este subscritor/pregoeiro em decisão de recurso.

Agradeço antecipadamente e aguardo nova
origentação.
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PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 08/02/2021, 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
0851734 e o código CRC 268B468C.

0009783-14.2020.6.02.8000 0851734v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2021.
 
 
Senhor Pregoeiro, 
 
Segue manifestação desta Assessoria Jurídica em

atenção ao encaminhamento de Vossa Senhoria(0851734),
solicitando esclarecimentos quando a trecho do Parecer AJ-
DG 133  0850695:

"Desse modo, levando em
consideração outros quatro valores
apresentados (0850459), dentre eles
o da própria recorrente, temos uma
cotação média de R$ 2.300,65 (dois
mil trezentos reais e sessenta e cinco
centavos), importância esta próxima
do valor originalmente orçado pela
Administração, qual seja: R$ 2.402,61
(dois mil quatrocentos e dois reais e
sessenta e um centavos). Não
obstante, a proposta apresentada
pela empresa MAIS COMUNICAÇÃO
INTEGRADA E MARKETING DIGITAL,
no valor de R$ 189,00 (cento e
oitenta e nove reais) corresponde a
apenas 8,21% aproximadamente da
referida cotação média, sendo assim,
é muito inferior aos 70% exigidos no
supratranscrito entendimento e, 
portanto inexequível"
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De fato, o critério adotado por esta Assessoria

Jurídica quando do cálculo determinante da inexequibilidade
da proposta apresentada levou em consideração o
entendimento emanado do Tribunal de Constas da União,
constante no Manual de Orientação: Pesquisa de Preços,
publicado pela Secretaria de Controle Interno do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: 

 
"Diante de tal entendimento, para se
verificar a inexequibilidade de um valor
em uma pesquisa de preços, é suficiente
compará-lo à média dos demais
valores, se o resultado for inferior a
70%, poderá ser considerado como
inexequível."
 

Entretanto, quando do Parecer nº 133 (0850695)
houve um equívoco na utilização dos valores para efeito da
operação matemática. Não obstante, como se pode observar,
mesmo com a correção do cálculo, que será feita logo adiante,
a conclusão do Parecer permanece a mesma: a proposta
vencedora mantém-se inexequível. Senão vejamos. 

Passemos a executar o cálculo recomendado pelo
TCU, desta feita tendo em vista os valores de melhor lance
apresentados pelas CINCO PRIMEIRAS PROPOSTAS
CLASSIFICADAS em ordem crescente, quais sejam: R$189,00;
R$198,00; R$439,00; R$838,90; R$1.400,00.

Utilizando os parâmetros supracitados, deixemos
de lado a proposta vencedora e somemos o valor das quatro
propostas subsequentes (R$198,00; R$439,00; R$838,90
e R$1.400,00), dividamos a soma encontrada pelo número de
propostas (quatro) e encontraremos como resultado a cotação
média de R$ 718,97 (setecentos e dezoito reais e noventa e
sete centavos).

Logo, a proposta apresentada pela empresa MAIS
COMUNICAÇÃO INTEGRADA E MARKETING DIGITAL, no
valor de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) corresponde
a aproximadamente 26,28 % da cotação média. Sendo assim,
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é inferior à porcentagem exigida (70%) na compreensão do
TCU, portanto inexequível.

 
Como bem relatado por V. Sa., faz-se

mister "acrescentar que a empresa recorrida, em diligência na
sessão pregão 01/2021, apresentou documento ratificando a
exequibilidade da proposta apresentada, evento sei nº
0846437, apesar de não estar, de forma clara, no presente
procedimento, enquadrada no parâmetro utilizado pelo
TCU". Contudo, vê-se que a empresa vencedora não
apresentou justificativas às diligências solicitadas após a
apresentação do recurso, tampouco apresentou suas
contrarrazões. Tal fato fragiliza sua presunção de
regularidade, salvo melhor percepção. 

 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica ratifica o teor

do Parecer 133 (0850695), ao tempo em que corrige apenas o
resultado do cálculo ali informado.

Esperando ter esclarecido os questionamentos de
V. Sa., reforçamos nossa manifestação pela procedência do
recurso apresentado pela empresa AGENCIA DIGITAL
PUBLICIDADE LTDA, CNPJ nº 27.441.006/0001-50.

 Atenciosamente, 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 09/02/2021, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 09/02/2021, às 18:21, 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
0852255 e o código CRC B6E6B77F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2021.
EXCELENTÍSSIMOSR.DESEMBARGADOR

PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS

 
RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 –

PROCESSO ELETRÔNICO ADM. nº 0009783-
14.2020.6.02.8000

 
OBJETO: O presente Pregão tem por objeto a

contratação de serviços de editoração/diagramação para
publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas
da União, em observância ao disposto no art. 3º c/c o art. 8º
da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições
assentadas no edital 01/2021 TRE-AL e seus anexos.

 
 
 
RECORRENTE: 2KS AGÊNCIA DIGITAL

PUBLICIDADE LTDA – CNPJ 27.441.006/0001-50
 
RECORRIDO: MAIS COMUNICAÇÃO INTEGRADA

E MARKETING LTDA - CNPJ 07.888.358/0001-4
 
 
Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela

licitante 2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA – CNPJ
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27.441.006/0001-50 na sessão do Pregão Eletrônico nº
01/2021 TRE-AL com fundamento no item 12 do referido
diploma legal, c/c Lei 10.520/02 e Dec. 54.50/05, contra ato do
pregoeiro de aceitação e habilitação de proposta apresentada
pela EMPRESA MAIS COMUNICAÇÃO INTEGRADA E
MARKETING LTDA - CNPJ 07.888.358/0001-4

 
 
Razões de Recurso, resumo: Considera a proposta

da empresa recorrida como inexequível, afirmando a
existência de indícios de prática de preço irrisório e não
compatível ao mercado.

 
Contrarrazões de Recurso: Empresa recorrida não

apresentou contrarrazões de recurso no tríduo legal,
precuíndo o referido direito no ambiente COMPRASNET.

 
Presentes os pressupostos processuais, passamos a

decidir:
 
Preliminarmente, a fim de subsidiar este subscritor

em decisão de recurso solicitamos parecer da Douta
Assessoria Jurídica da Direção Geral,  a seguir transcritas na
íntegra, evento sei nº 0851734:

 
“Segue manifestação desta Assessoria Jurídica em

atenção ao encaminhamento de Vossa Senhoria(0851734),
solicitando esclarecimentos quando a trecho do Parecer AJ-
DG 133  0850695: "Desse modo, levando em consideração
outros quatro valores apresentados (0850459), dentre
eles o da própria recorrente, temos uma cotação média
de R$ 2.300,65 (dois mil trezentos reais e sessenta e
cinco centavos), importância esta próxima do valor
originalmente orçado pela Administração, qual seja: R$
2.402,61 (dois mil quatrocentos e dois reais e sessenta
e um centavos). Não obstante, a proposta apresentada
pela empresa MAIS COMUNICAÇÃO INTEGRADA E
MARKETING DIGITAL, no valor de R$ 189,00 (cento e
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oitenta e nove reais) corresponde a apenas 8,21%
aproximadamente da referida cotação média, sendo
assim, é muito inferior aos 70% exigidos no
supratranscrito entendimento e,  portanto inexequível"
De fato, o critério adotado por esta Assessoria Jurídica
quando do cálculo determinante da inexequibilidade da
proposta apresentada levou em consideração o entendimento
emanado do Tribunal de Constas da União, constante no
Manual de Orientação: Pesquisa de Preços, publicado pela
Secretaria de Controle Interno do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis: "Diante de tal entendimento, para se
verificar a inexequibilidade de um valor em uma pesquisa de
preços, é suficiente compará-lo à média dos demais
valores, se o resultado for inferior a 70%, poderá ser
considerado como inexequível." Entretanto, quando do
Parecer nº 133 (0850695) houve um equívoco na utilização
dos valores para efeito da operação matemática. Não obstante,
como se pode observar, mesmo com a correção do cálculo,
que será feita logo adiante, a conclusão do Parecer
permanece a mesma: a proposta vencedora mantém-
se inexequível. Senão vejamos. Passemos a executar o cálculo
recomendado pelo TCU, desta feita tendo em vista os valores
de melhor lance apresentados pelas CINCO PRIMEIRAS
PROPOSTAS CLASSIFICADAS em ordem crescente, quais
sejam: R$189,00; R$198,00; R$439,00; R$838,90;
R$1.400,00.Utilizando os parâmetros supracitados, deixemos
de lado a proposta vencedora e somemos o valor das quatro
propostas subsequentes (R$198,00; R$439,00; R$838,90
e R$1.400,00), dividamos a soma encontrada pelo número de
propostas (quatro) e encontraremos como resultado a cotação
média de R$ 718,97 (setecentos e dezoito reais e noventa e
sete centavos).Logo, a proposta apresentada pela empresa
MAIS COMUNICAÇÃO INTEGRADA E MARKETING DIGITAL,
no valor de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais)
corresponde a aproximadamente 26,28 % da cotação média.
Sendo assim, é inferior à porcentagem exigida (70%) na
compreensão do TCU, portanto inexequível.Como bem
relatado por V. Sa., faz-se mister " acrescentar que a empresa
recorrida, em diligência na sessão pregão 01/2021,
apresentou documento ratificando a exequibilidade da
proposta apresentada, evento sei nº 0846437, apesar de não
estar, de forma clara, no presente procedimento, enquadrada
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no parâmetro utilizado pelo TCU". Contudo, vê-se que a
empresa vencedora não apresentou justificativas às
diligências solicitadas após a apresentação do recurso,
tampouco apresentou suas contrarrazões. Tal fato fragiliza
sua presunção de regularidade, salvo melhor percepção. Pelo
exposto, esta Assessoria Jurídica ratifica o teor do Parecer
133 (0850695), ao tempo em que corrige apenas o resultado
do cálculo ali informado.Esperando ter esclarecido os
questionamentos de V. Sa., reforçamos nossa
manifestação pela procedência do recurso apresentado pela
empresa AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, CNPJ nº
27.441.006/0001-50. Atenciosamente”

 
É fato  eminentemente translúcido que a intenção

de recurso está estritamente fundamentada em aspectos
ligados à exequibilidade de proposta da recorrida.

Na fundamentação abordada, inexequibilidade de
proposta, trazemos o registro do Doutrinador Marçal Justen
Filho, in Comentários a Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. 14ª ed, Dialética: São Paulo, 2010, ( extraído
do ACORDÃO 1244/2018 Plenário) aduz que:

“…...Tem de reputar-se, também por isso, que o
licitante cuja proposta for inferior ao limite do § 1º disporá da
faculdade de provar à Administração que dispõe de condições
materiais para executar sua proposta. Haverá uma inversão do
ônus da prova, no sentido de que se presume inexequível a
proposta de valor inferior, cabendo ao licitante o encago de
provar o oposto”

“Assim, no âmbito do TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO já há entendimento sumulado (Enunciado TCU 262)
no sentido de que a inexequibilidade de preços é presunção
relativa, devendo-se dar oportunidade para que o licitante
comprove a viabilidade do preço ofertado”

“3. Nesse contexto, a proposta inferior a 70% do
valor orçado pela Administração Pública (art. 48, § 1º, b, da
Lei 8.666/93) pode se considerada exequível, se houver
comprovação de que o proponente pode realizar o objeto da
licitação. (...)

Nesse sentido, entendemos como inexequível a
proposta apresentada pela recorrida, considerando a
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inexistência de qualquer argumento capaz de aferir a
capacidade da empresa de suportar o ônus do pretenso
contrato, restringindo-se, apenas, em ratificar a manutenção
de todos os termos a serem avençados pela Administração em
futuro contrato,  apresentado em diligência no decorrer da
sessão do pregão eletrônico, evento sei nº 0846437.

As razões apresentadas pela recorrente se
mostraram como verossímeis, razão pela qual é passível de
condução dos atos deste subscritor a uma decisão de
retratação, evento sei nº 0850401.

Na presente hipótese de decisão, utilizando o juízo
de retratação e considerando que a Lei nº 10.024/2019, em
análise mais criteriosa, o referido diploma legal é omisso
quanto às questões procedimentais do processamento do
recurso, aplicando-se subsidiariamente o §4º, do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993, é possível concluir que o recurso deverá
ser dirigido à autoridade superior, por intermédio da quem
praticou o ato (pregoeiro), devidamente informado, hipótese
em que a autoridade superior aquiescerá ou não a decisão de
retratação em decisão final.

Em complementação, Jair Eduardo Santana (2009,
p. 376) esclarece que, quando o pregoeiro exerce um juízo de
retratação, revendo sua decisão anterior, trata-se de uma
nova decisão, senão vejamos:

Se antes habilitado estava A, por exemplo, com a
redecisão (voltando) poderá ser inabilitado A e habilitado B,
sendo este declarado o vencedor. Como o fluxo (ou o curso)
do procedimento tem nova rota, prossegue-se como se aquela
primeira etapa (superada com a nova decisão) não tivesse
existência, o que implica – no plano prático – na possibilidade
de um novo recurso a ser interposto com as naturais
dificuldade existentes.

De fato, não cabe ao Pregoeiro julgar os recursos
de atos/decisões que ele próprio proferiu, sem avaliação da
autoridade competente, pois seria ferir o princípio do duplo
grau de jurisdição, da segregação de funções e também às
disposições da Lei Federal nº 9.784/1999.

E conclui Joel de Menezes Niebuhr (2020, p. 393):
Se o recurso fosse de alçada do pregoeiro, ele não

se chamaria recurso, mas pedido de reconsideração. A
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reconsideração é dirigida ao sujeito que praticou o ato. O
recurso é dirigido a outra pessoa que não aquele que praticou
o ato recorrido, à autoridade superior ao pregoeiro. Pois bem,
como o pregoeiro não tem competência para decidir o
recurso, apenas, se for o caso, rever a sua posição, ele não
exerce qualquer juízo de admissibilidade sobre

 
Pelo exposto, corroborando com os argumentos

jurídicos da Douta Assessoria Jurídica AJ-DG deste Regional,
Parecer nº 133/202, evento nº e c/c despacho administrativo,
evento sei nº , conhecemos do RECURSO INTERPOSTO para
dar provimento as razões do Recorrente, e no mérito
reconsidero decisão de aceitação e habilitação de proposta da
MAIS COMUNICAÇÃO INTEGRADA E MARKETING LTDA -
CNPJ 07.888.358/0001-4, razão pela qual, sendo da
aquiescência de V. Exª, peço vênia para sugerir a
reabertura do PREGÃO 01/2020, FASE DE ACEITAÇÃO
DE PROPOSTAS, fulcro item 13.1 letra “b” Ato Convocatório
em tela, a fim de proceder a efetivação dos atos de recusa de
proposta da empresa recorrida, bem como, dar continuidade
ao julgamento de propostas cadastradas no certame em
questão.

 
 
Respeitosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
PORTARIA PRESIDÊNCIA TRE/AL Nº81/2020

GPRES
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 09/02/2021, às 18:54, 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
0852651 e o código CRC 6CA82D7D.

0009783-14.2020.6.02.8000 0852651v1
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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 : 0009783-14.2020.6.02.8000
INTERESSADO : AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
ASSUNTO : Reabertura do Pregão 01/2021.

 

Decisão nº 267 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de recurso formulado pela empresa
AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, CNPJ nº
27.441.006/0001-50, contra aceitação da proposta vencedora
do Pregão Eletrônico nº 01/2021, que foi provido 0852647.

ACOLHO sugestão e ATURORIZO a reabertura do
PREGÃO 01/2020, FASE DE ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS,
fulcro item 13.1 letra “b” Ato Convocatório em tela, a fim de
proceder a efetivação dos atos de recusa de proposta da
empresa recorrida, bem como, dar continuidade ao
julgamento de propostas cadastradas no certame em questão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/02/2021, às 17:42, 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
0852917 e o código CRC 735E9385.

0009783-14.2020.6.02.8000 0852917v3
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PROPOSTA COMERCIAL 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 

 

 Prezados Senhores, 

Apresentamos a V. Sª nossa Proposta de Preços para a Prestação de Serviços em atividades específicas de 
editoração e diagramação necessários para atender necessidades do Tribunal Eleitoral de Alagoas, de 
conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital e seus Anexos. 
 

Item Descrição Preço 
Unitário 

Valor Total 
 

01 

Prestação de serviços de editoração/diagramação 
para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao 
Tribunal de Contas da União, em observância ao 
disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 
187/2020, conforme especificações e condições 
assentadas no edital e seus anexos.   

 
 
 

439,00 

 
 
 

439,00 

Valor Global da Proposta                             R$ 439,00 
 
1. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do seu envio ao 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
2. Declara que CONSIDEROU, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS, todos os 
custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente sobre o preço a ser ofertado. 
 
3. Declara que os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 
 
4.  Declara que todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a contratada. 
 
5. Declara que está ciente com todas as condições e normas previstas neste edital e seus anexos. 

 

 
Atenciosamente, 

Proposta EMPRESA 2K AGÊNCIA (0856486)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 386



Demonstrativos de exequibilidade 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 

 

 Prezados Senhores, 

Apresentamos a V. Sª nossa argumentação demostrando por cálculos que o nosso 
quantitativo proposto em nosso ultimo lance é aceitável.  
 
Primeiramente o levantamento de preço é feito no mercado tendo como base o valor 
médio de salário que um diagramador ganha por mês o piso da categoria é de R$1200,00. 
Nossa empresa é uma agência de publicidade (EMPREGADOR) e esse colaborador 
recebe pelo serviço por horas trabalhadas ou por quantidade de páginas feitas. O valor da 
licitação foi de R$439,00 o lance final mínimo incluso todos os custos possíveis por nossa 
empresa. Para entendimento da exequibilidade, nós neste caso pagamos por hora 
trabalhada. Para isso abaixo apresentamos os seguintes cálculos:  
 
Tempo Gasto no Trabalho Tempo previsto de trabalho  Horas Trabalhadas no Mês 
1h por dia 21 Dias 21 Horas 

 
(OBS) Foi analisado projetos de anos anteriores finalizados, para levantamento do preço 
ofertado. 
 
 
Assim ao dividir pelo valor do lance R$439,00, dá um preço de R$20,90 por hora de 
diagramação considerando margem de lucro. 
 
A partir deste valor, avaliamos o custo que teremos com a realização deste serviço pelo 
colaborador levando o tempo gasto para fazer e o lucro que nossa empresa terá tirando 
todos os custos operacionais, conforme tabela abaixo: 
 
Água Luz Internet Impostos 
40,00 100,00 100,00 100,00 

 
Agora, fazendo a conta de quanto nossa empresa gasta com os custos fixos do escritório, 
como água, luz, aluguel, internet, impostos e depreciação do equipamento por mês. 
Dividimos esse valor pelo número de horas totais que o colaborador trabalha por mês por 
este projeto. 
Vamos supor que esses gastos fixos fiquem no total de R$ 340,00 e que nosso colaborador 
trabalhe 1 horas por dia, durante 21 dias do mês. No total, você trabalha 21 horas por mês. 
Então, dividindo esse valor total dos custos pelo tempo de trabalho, você precisa ganhar, 
no mínimo, R$ 16,19 por hora trabalhada para arcar com todos esses custos. 
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O lucro é o valor percentual que você quer ganhar a mais tirando os custos fixos. Portanto 
o valor apresentado é considerado exequível considerado as horas trabalhadas que serão 
dedicadas ao projeto. 

 
Atenciosamente, 

 

Informação DILIGÊNCIA DEMOSTRATIVO CUSTOS (0856489)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 388



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.441.006/0001-50

Certidão nº: 6862603/2021

Expedição: 22/02/2021, às 14:24:18

Validade: 20/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.441.006/0001-50, NÃO CONSTA do

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 22/02/2021 14:23:24 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA 

CNPJ: 27.441.006/0001-50 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 
2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA 

 
SAMUEL MORAIS SANTOS, Brasileiro, Empresário, natural de Aparecida de 
Goiânia - GO, nascido aos 27/10/1995, Casado sob o regime de Comunhão Parcial 
de Bens, portador da Carteira de Identidade nº 6.123.148, SSP/GO, CPF nº 
037.398.501-08, residente e domiciliado na Avenida Tiradentes SN Quadra A Casa 
11 – Setor Cristina – Trindade – GO, CEP: 75383-669;  

KELLEN LORRAINY DA SILVA LOPES SANTOS, Brasileira, Empresária, natural 
de Goiânia - GO, nascida aos 14/01/1999, Casada sob o regime de Comunhão 
parcial de Bens, portadora da Carteira de Identidade 6.416.883 SSP/GO, CPF nº 
024.172.491-03, residente e domiciliada na Avenida Tiradentes SN Quadra A Casa 
11 – Setor Cristina – Trindade – GO, CEP: 75383-669 e; 

YAGO BEZERRA, brasileiro, Casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, 
Designer Gráfico, natural de Goiânia – GO, nascido aos 26/02/1998, residente e 
domiciliado à Rua do Cruzeiro SN, Quadra 14, Lote 18, Casa 02 – Setor Maysa - 
Trindade – GO, CEP 75380-333, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
n° 06673446332, expedida pelo DETRAN-GO e do CPF n° 041.782.351-76. 

Pelo presente instrumento particular as partes acima qualificadas e no final 
assinadas, DECIDEM entre si espontaneamente, alterar o Contrato Social da 
empresa 2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, com último instrumento 
devidamente arquivado na JUCEG por despacho em 22/01/2019 sob n° 
5220475197-0, sediada na Rua João Primo Marques Nº 426 – Quadra 07, Lote 23 – 
Parque Buriti – Goiânia - GO, CEP: 74485-808, inscrita no CNPJ sob n° 
27.441.006/0001-50, que se fará reger mediante as cláusulas e condições a seguir 
descritas: 

Cláusula 1ª – Retira-se neste ato da sociedade o Sócio YAGO BEZERRA, acima 
qualificado, cedendo e transferindo todas suas 5.000 (Cinco mil) quotas de capital 
social para os sócios: 

a) SAMUEL MORAIS SANTOS, acima qualificado, recebendo o equivalente a 
2.500 (Duas mil e quinhentas) quotas de capital, no valor total de R$ 2.500,00 
(Dois mil e quinhentos Reais), neste ato, em moeda corrente do país. 

b) KELLEN LORRAINY DA SILVA LOPES SANTOS, acima qualificada, 
recebendo o equivalente a 2.500 (Duas mil e quinhentas) quotas de capital, 
no valor total de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos Reais), neste ato, em 
moeda corrente do país. 
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Parágrafo Primeiro: O Sócio retirante declara ter recebido todos os seus direitos 
perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que titulo for, dos 
cessionários ou da sociedade, dando-lhe plena, geral, rasa e irrevogável quitação. 

Parágrafo Segundo – Fica assim distribuído entre os sócios remanescentes, o 
capital social, após a retirada do sócio YAGO BEZERRA: 

 
Cláusula 2ª – Continuam inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo, 
desde que não venham a colidir com as cláusulas desta alteração. 
 

E, por estar assim ajustado, assino o presente instrumento particular que foi lavrado 
em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial 
do Estado de Goiás. 

Goiânia, 29 de Maio de 2020. 

 

 
________________________________________ 

SAMUEL MORAIS SANTOS 
Sócio Administrador 

 

 
________________________________________ 
KELLEN LORRAINY DA SILVA LOPES SANTOS 

Sócia Administradora 
 
 
 

________________________________________ 
YAGO BEZERRA 

Sócio Retirante 
 

SÓCIOS QUOTAS (%) VALOR  

SAMUEL MORAIS SANTOS 30.000 60% R$ 30.000,00  
KELLEN LORRAINY DA SILVA LOPES 
SANTOS 

20.000 40% R$ 20.000,00  

TOTAL 50.000 100% R$ 50.000,00  
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação.

Página 3 de 3MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA consta assinado digitalmente 

por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

02417249103

03739850108

04178235176

KELLEN LORRAINY DA SILVA LOPES SANTOS

SAMUEL MORAIS SANTOS

YAGO BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2020 16:18 SOB Nº 20200578375.
PROTOCOLO: 200578375 DE 29/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002190915. NIRE: 52204751970.
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA

      Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
            SECRETÁRIA-GERAL
           GOIÂNIA, 29/05/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br
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ĉxXZY à̀VPac]Wd_càPXdPZ[W[�càPa[P�d̀y�d[ZPXd_ZXP\̀Z_cWc\̀ _̂[P\X_[̂Wc̀yPXdPa[Px̀_XPaXPvZ[z{XPNy[_Z|̂cWXP}~q�q}PMKJs
���}}VP\XZP�d̀y�d[ZPY[cXPXdP\XZP�d̀y�d[ZP\[]]X̀�P

�W�P�d[P̂{XP_[̂_XdVP\XZP�d̀y�d[ZPY[cXPXdP\XZP�d̀y�d[ZP\[]]X̀VPĉxydcZP̂ P̀a[Wc]{XPa[P�d̀y�d[ZPXd_ZXP\̀Z_cWc\̀ _̂[P\X_[̂Wc̀y
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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: 27.441.006/0001-50 DUNS®: 919440518
Razão Social: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
Nome Fantasia: 2KS AGENCIA DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/12/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/07/2021
FGTS 09/03/2021
Trabalhista Validade: 25/07/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/03/2021
Receita Municipal Validade: 20/02/2021 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/12/2021Validade:

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: 22/02/2021 14:00 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 27.441.006/0001-50
Razão Social: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA

Atividade Econômica Principal:

7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

Endereço:

RUA 1137, 306 - QUADRA242 LOTE 19 - SET MARISTA - Goiânia / Goiás

Emitido em: 22/02/2021 14:01 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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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

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 27.441.006/0001-50 DUNS®: 919440518
Razão Social: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
Nome Fantasia: 2KS AGENCIA DIGITAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/12/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 25986028 Inscrição Municipal: 6.207.140-8
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 01/04/2017
CNAE Primário: 7311-4/00 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
CNAE Secundário 1: 6201-5/02 - WEB DESIGN
CNAE Secundário 2: 7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO
CNAE Secundário 3: 7319-0/03 - MARKETING DIRETO
CNAE Secundário 4: 7319-0/04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
CNAE Secundário 5: 7410-2/99 - ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS

Dados para Contato
CEP: 74.180-160
Endereço: RUA 1137, 306 - QUADRA242 LOTE 19 - SET MARISTA
Município / UF: Goiânia / Goiás
Telefone: (62) 95390158 Telefone: (62) 81089746
E-mail: KSCONSULTORIA.DIGITAL@GMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
037.398.501-08CPF:

Nome: SAMUEL MORAIS SANTOS
Carteira de Identidade: 6123148 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 01/11/2011 Data de Nascimento: 27/10/1995
E-mail: ksconsultoria.digital@gmail.com

Emitido em: 22/02/2021 14:08 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

31

Certidão SICAF CRC NC E CERTIDÃO MUNICIPAL (0856495)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 407



Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 024.172.491-03 Participação Societária: 40,00%
Nome: KELLEN LORRAINY DA SILVA LOPES SANTOS
Carteira de Identidade: 6416883 Órgão Expedidor: sspgo
Data de Expedição: 23/09/2013 Data de Nascimento: 14/01/1999
Filiação Materna: LUCIMAR VIEIRA DA SILVA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 6123148 Órgão Expedidor: sspgo
Data de Expedição: 01/11/2011

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
SAMUEL MORAIS SANTOSNome:

037.398.501-08Estrangeiro:

CEP: 75.383-669
Endereço: AVENIDA TIRADENTES, SN - QD A CASA 11 - SETOR CRISTINA
Município / UF: Trindade / Goiás
Telefone: (62) 00000000
E-mail: ksconsultoria.digital@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 037.398.501-08 Participação Societária: 60,00%
Nome: SAMUEL MORAIS SANTOS
Carteira de Identidade: 6123148 Órgão Expedidor: sspgo
Data de Expedição: 01/11/2011 Data de Nascimento: 27/10/1995
Filiação Materna: ROSILEIDE MORAIS SANTOS
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 6416883 Órgão Expedidor: sspgo
Data de Expedição: 26/09/2013

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
KELLEN LORRAINY DA SILVA LOPES SANTOSNome:

024.172.491-03Estrangeiro:

CEP: 75.383-669
Endereço: AVENIDA TIRADENTES, SN - QD A CASA 11 - SETOR CRISTINA
Município / UF: Trindade / Goiás
Telefone: (62) 00000000
E-mail: 2ksagenciadigital@gmail.com

Emitido em: 22/02/2021 14:08 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 037.398.501-08
Nome: SAMUEL MORAIS SANTOS
Carteira de Identidade: 6123148 Órgão Expedidor: sspgo
Data de Expedição: 01/11/2011 Data de Nascimento: 27/10/1995
Filiação Materna: ROSILEIDE MORAIS SANTOS
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 6416883 Órgão Expedidor: sspgo
Data de Expedição: 26/09/2013

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
KELLEN LORRAINY DA SILVA LOPES SANTOSNome:

024.172.491-03Estrangeiro:

CEP: 75.383-669
Endereço: AVENIDA TIRADENTES, SN - QD A CASA 11 - SETOR CRISTINA
Município / UF: Trindade / Goiás
Telefone: (62) 00000000
E-mail: 2ksagenciadigital@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços
892 - Propaganda e Publicidade
15601 - Consultoria e Assessoria - Comunicação
17108 - Consultoria e Assessoria - Marketing
22039 - Confecção Materiais Propaganda
25330 - Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico

Emitido em: 22/02/2021 14:08 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

33
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PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

  

1  
  

                                    PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO   
Dados da Empresa:  

Razão Social   2ks Agência Digital Publicidade Ltda 

CNPJ   27.441.006/0001-50 

Endereço   R JOAO PRIMO MARQUES 

CEP   74.485-808 

Fones:   (62) 99539-0158 

Fax    

E-mail   contato@2ksagenciadigital.com.br 

Site internet   www.2ksagenciadigital.com.br 

  

 Dados do Representante da Empresa:  

Nome   Samuel Morais Santos 

Cargo   Diretor 

Nacionalidade   Brasileira 

Estado civil   Casado 

Profissão   Empresário 

Endereço   Avenida Tiradentes, Condomínio Portal Dos Ventos, Setor Cristina Casa 11 CEP 
75383-669, Trindade-GO 

CEP   75383-669 

Fone   (62) 98108-9746 

Fax    

E-mail   Ksconsultoria.digital@gmail.com 

Cart. de  

Identidade  

 6123148 

Orgão Expedidor   SSP-GO 
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PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

  

2  
  

CPF   037.398.501-08 

  

 Dados Bancários da Empresa  

Banco   Caixa Econômica Federal 

Agência   4657 

Conta   902-2 

Tipo de Conta Conta Corrente 

  

 Dados do Contato com a Empresa:  

Nome   Samuel Morais Santos 

Cargo   Diretor  

Endereço   Avenida Tiradentes, Condomínio Portal Dos Ventos, Setor Cristina Casa 11 CEP 
75383-669, Trindade-GO  

CEP   75383-669 

Fone   (62) 98108-9746 

Fax    

E-mail   Ksconsultoria.digital@gmail.com 

 Empresa optante pelo SIMPLES?   ( x  ) Sim    (   ) Não  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2021.
Sr. Secretário de Administração.
 
Considerando todos os pronunciamentos consignados nos

presentes autos, relativo aos parâmetros capazes de identificar
possíveis propostas inexequíveis, anexamos proposta e, em
diligência, justificativa de custos apresentados pela empresa 2KS
AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE,  visando à execução da pretensa
contratação, evento sei nºs. 0856486 e 0856489.

Pelo exposto, solicitamos pronunciamento quanto à
conformidade técnica acima em destaque.

 
Respeitosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 22/02/2021, 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
0856497 e o código CRC D797D0F8.

0009783-14.2020.6.02.8000 0856497v1
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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 2021.
Ao Pregoeiro Weber Bezerra Cavalcanti.
Sr. Pregoeiro,
Em atenção ao Despacho PREG 0856497, esta

Secretaria vem pronunciar-se no sentido de que a proposta
apresentada pela 2KS Agência Digital Publicidade Ltda.
(0856486) está formal e materialmente em conformidade
com as disposições do Termo de Referência (0817610).

No que diz respeito ao preço formulado pela
empresa, esta Secretaria entende que a proponente declarou
os seus custos e apresentou suas justificativas para
composição deles, não cabendo a esta unidade emitir juízo de
valoração quanto às/aos despesas/custos que a empresa terá
para executar os serviços a que se propõe.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2021, às 19:35, 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
0856520 e o código CRC 15DF4B98.

0009783-14.2020.6.02.8000 0856520v1
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA consta assinado digitalmente 

por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

02417249103

03739850108

Página 7 de 7

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

Informação doc. complementar CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO (0856874)         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 420



Demonstrativo de balanço anual 
 
Empresa  : 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA 
Fantasia : 2KS AGENCIA DIGITAL 
Endereço : RUA JOÃO PRIMO MARQUES, 426 QD.07 LT.26 PARQUE BURITI 
Municipio: GOIÂNIA – GO 
CNPJ/MF n: 27.441.006/0001-50 

                      RELACAO DE FATURAMENTO ÚLTIMOS 12 MESES (GERENCIAL) 

Janeiro/2020..............................................R$ 17.005,06 
Fevereiro/2020............................................R$ 18.052,21 
Março/2020................................................R$ 15.496,07 
Abril/2020................................................R$ 14.294,95 
Maio/2020.................................................R$ 18.240,00 
Junho/2020................................................R$ 17.725,45 
Julho/2020................................................R$ 14.246,32 
Agosto/2020...............................................R$ 33.687,16 
Setembro/2020.............................................R$ 16.467,42 
Outubro/2020..............................................R$ 19.103,00 
Novembro/2020.............................................R$ 15.163,51 
Dezembro/2020.............................................R$ 13.511,22 

TOTAL  ........................................R$ 212.992,37 
Goiânia, 14 de Janeiro de 2021. 

Declaro que este faturamento foi informado pela empresa e consiste no montante dos 
rendimentos mensais (GERENCIAL) percebidos. 

                  
________________________________________ 

Odenir Joviano Campos CRC-Go                    
007497/0  CPF- 401.988.471-49 
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37408259449Usuário:

23/02/2021 13:17:20Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente27441006
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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\/7/5J]V5Ô _̀ YaO5bâacOd5\efdaYabOb_5dcbO5T5O-1=35:3-D3:/.3N5OP,/7.3N

V94210/ LLSHJSJHJL
LQUIJUIR

V1-W375\71P31973A535+37-1:1.375J]V5Ô _̀ YaO5bâacOd5\efdaYabOb_5dcbOA
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\/7/5J]V5Ô _̀ YaO5bâacOd5\efdaYabOb_5dcbO5T5V7Ng/h5d9:92/-21A5/:,4353
71:1>901-235.35/7;,9D3N5j/034A5@71?909-/701-21A5D179+9:/7A5/@n4
1-:/09-W/710345<5e-9./.15cZ:-9:/5@/7/5/D/?9/[C35.15:3-+3709./.1N

\71P31973 LLSHJSJHJL
LQUQQUHJ
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Z<CGEG;@?;HA><Hẁ;K@A;KE@E<wKCH;@ÎN<CNE@GE@A?>A>HIE@EA?;H;<IEGE@A>?@n4:}
?EICcCN>F@E@N><c>?JCGEG;@G;@EN>?G>@N>J@EH@;MCBx<NCEH@N><ICGEH@<>@I;?J>@G;
?;c;?x<NCE@SGCIEK@5,6252,D@?Ea_>@A;KE@bFEK@A?>N;G;?;J>H@E@EN;CIEg_>4

O?;B>;C?> 2/6526252,
,1.,1./3

OE?E@2P:@QRSTUVQ@WVRVXQY@OZ[YVUVWQWS@YXWQ@7@:?4@\E]@YCNCIE<I;D@̀;?CcCNEJ>H
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E0><j3>k.S2/25315->7.3U03,-@6.3.B3052/2B3@A6.,-.56,6>7.,-/h306.-1/-003,6.6
B0-UA6.[XVY[YX.I53.=64Bh-4-1530.[X

.

rstuvwxyzwy{|t}~w

rstuvw ��v���w|� ��xt|s���tx

D6h53.,-.e3>-
[nV[YVY[YX
Xm̂]_̂__

=HKELNORIKNH.I.NO=LE�H.NH.QRObHOLRH.OP.dM�TH.NO.ROJRIJI��H<<
R-3U-1,3,6.B303̂.XXV[YVY[YX.X]̂[[

E:>B-1>A6
I,4212>50352?3

XXV[YVY[YX
Xf̂[]̂[[

Q0-?2>A6.,-.R-38-05:03̂.XYV[YVY[YX.XẐZ[̂[[<..P652?6̂.-1/3421G34-156.,-
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XẐZf̂[[

Q0-?2>A6.,-.R-38-05:03̂.XmV[YVY[YX.X]̂[[̂[[<..P652?6̂.=HKELNORIKNH.WMO.IJ�.H
QROEOKJO.PHPOKJH.K�H.eHL.QHEELDOS.�E.MKLNINOE.ROJHRKIROP.=HP
LKeHRPI��OE.O.RIJLeL=I��H.NO.QRH=ONLPOKJHE.INPLKLEJRIJLDHE
KO=OEE�RLHE.�.=HK=SME�H.NI.QROEOKJO.eIEO.NH.QRH=OEEH.SL=LJIJ�RLH<

R-352?3,6
XmV[YVY[YX
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 939 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0845889

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA 0856520.

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

EM DILIGÊNCIA, CONFORME ORIENTAÇÃO TCU, LICITANTE
APRESENTOU DEMOSTRATIVO DE DESPESAS A FIM DE
JUSTIFICAR O VALOR ABAIXO DE 70% DO ESTIMADO PELA
ADMINISTRAÇÃO. V. ITEM 09 DO PRESENTE PAPEL DE
TRABALHO EVENTO SEI Nº 0856489

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  

CONFORME RATIFICAÇÃO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. DOC. ITEM 09 DO
PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

LICITANTE COM PROPOSTA ACEITA E HABILITADA RATIFICA
E DECLARA QUE POSSUI CAPACIDADE TÉCNICA PARA
EXECUÇÃO DO CONTRATO NOS TERMOS APRESENTADOS.
PROPOSTA EVENTO SEI Nº 0856486

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  
SICAF/CRC/CERTIDÃO MUNICIPAL ATUALIZADA E NÍVEL DE
CREDENCIAMENTO

0856495

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  
NÃO FOI NECESSÁRIO- PREGOEIRO REALIZOU CONSULTA
SITE OFICIAIS CONFORME DOC. COMPLEMENTAR ANEXO AO
ITEM 15 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES ANEXAS: CERTIDÃO TRABALHISTA/
TCU/CNJ/PORTAL DA TRANSPARÊNCIA/ AÇÕES
CÍVEIS/FALÊNCIA/CONCORDATA ETC. 0856490

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0856878

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

DECLARAÇÕES EXTRAÍDAS DO SISTEMA:
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supervenientes e impeditivo; 0856493

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X  

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992) X  CONFORME DOC. ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE

TRABALHO

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

 X  

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0856884

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO
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28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  

A ADJUDICAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADO POR
AUTORIDADE COMPETENTE, APESAR DE NÃO OCORRER
RECURSO, JUSTIFICAO EM REZÃO DO SISTEMA NÃO
PERMITIR EM ATA COMPLEMENTAR. DOC.
COMPROBATÓRIO 0856919

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 0856486

Resultado Fornecedor - 0856887

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 23/02/2021, às 16:08, 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
0856890 e o código CRC B49609EC.

0009783-14.2020.6.02.8000 0856890v10
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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 : 0009783-14.2020.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO :  ANÁLISE DA CONFORMIDADE. HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 188 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 02/2020, objetivando
a contratação de serviços de editoração/diagramação do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal (0656707).

 
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
XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO –
PREGÃO foi lançado no  evento  (0664040). 

 
A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade prévia à

homologação do procedimento licitatório, na modalidade pregão
eletrônico:

 

Item Questionário
Sim/Não
N/A

Evento

1

Os comprovantes das publicações do
edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII,
“a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM
0840358
0840387

2

O aviso contendo o resumo do edital
foi publicado nos meios previstos pela
legislação?
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão
(DOU, internet e jornal de grande
circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na
hipótese de pregão para SRP
(DOU, internet e jornal de grande
circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

0839502
 
0840358
0840387
 
 

3

Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias
entre a divulgação da licitação
(publicação do aviso do edital) e a
realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM  

4

A ata de realização do pregão
eletrônico consta do processo e
contém registro dos licitantes
participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na
ordem de classificação, da
aceitabilidade da proposta de preço, SIM

0850457
0856884
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da habilitação e dos recursos
porventura interpostos, respectivas
análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI,
alíneas “a” até “f”.

0856884

5
O ato de adjudicação e a publicação no
DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
0856887
0856919

6

O comprovante da publicação do
resultado da licitação consta do
processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

 Fase
posterior

7

Os documentos necessários à
habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios
competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão
da imprensa oficial) constam do
processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e
Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII
combinado com o art. 32.

SIM 0856495

8
Os documentos apresentados pela
licitante estavam válidos na data da
sessão?

SIM 0856495

9
A proposta da licitante declarada
vencedora foi assinada por pessoa com
poderes para representar a empresa?

 
SIM
 

 
0856486
0856490
 

10

Foi constatada a inexistência de
registros indicativos de que a futura
contratada esteja apenada com
impedimento ou suspensão de licitar
com a União e foi verificada a
inexistência de registros de
inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?

SIM   0856490

 
 
Dessarte, esta AJ-DG conclui pela legalidade do presente

procedimento licitatório, realizado na modalidade pregão, na forma
eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo
óbice à homologação do PE nº 01/2021 e subsequente contratação da
Empresa 2KS Agência Digital Publicidade Ltda., inscrita no CNPJ sob
o nº 27.441.006/0001-50, para prestação dos serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, pelo valor de R$ 439,00
(quatrocentos e trinta e nove reais), tudo de acordo com a proposta
comercial ora anexada no evento SEI nº 0856486.

 
Ao ensejo, remetem-se, em paralelo, os autos à SAD, para

atualizar a certidão de regularidade fiscal da Receita Municipal, que
teve sua validade expirada em 20/03/2021.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 24/02/2021, às 17:31, 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
0857066 e o código CRC 00A350B6.

0009783-14.2020.6.02.8000 0857066v10
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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 fevereiro de 2021.
Em tempo, no último parágrafo do Parecer

188/2021 (0857066) desta Assessoria Jurídica, onde se lê
20/03/2021, leia-se 20/02/2021.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 24/02/2021, às 18:28, 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
0857649 e o código CRC BA967030.

0009783-14.2020.6.02.8000 0857649v1
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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 fevereiro de 2021.
Em atenção ao Parecer nº 188 (doc. 0857066), da

AJ-DG, esclareço que consta do rol de documentos de
evento 0856495 (pág. 02), certidão negativa expedida pela
Fazenda Pública Municipal do Município de Goiana, válida
até 23/03/2021.

Dessa forma, devolvo os autos à conseidaração
superior do Sr. Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/02/2021, às 18:46, 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
0857679 e o código CRC 8A93CB07.

0009783-14.2020.6.02.8000 0857679v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Ratifico a informação contida no Despacho

GSAD 0857679, encaminhado pelo Senhor Secretário de
Administração.

 
Ao ensejo, cumpre-me retificar o primeiro

parágrafo do Parecer 188 (0857066), desta Assessoria
Jurídica, que passa a ter a seguinte redação:

 
"Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso
XV, da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,
 procedemos à análise da regularidade
do Pregão Eletrônico nº 01/2021, objetivando
a contratação de serviços de
editoração/diagramação do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração
deste Tribunal (0839493)."
 

Assim, submeto os presentes autos à consideração
superior.

 
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 25/02/2021, às 14:11, 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
0857949 e o código CRC 14B1CD76.

0009783-14.2020.6.02.8000 0857949v1

Despacho AJ-DG 0857949         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 440
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CONCLUSÃO

Maceió, 25 de fevereiro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de procedimento objetivando a contratação

de serviços de editoração/diagramação do Relatório de Gestão
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
especificações e condições assentadas pela Secretaria de
Administração desta Casa Eleitoral no Edital de Pregão
Eletrônico nº 01/2021 (0839493).

 
Nessa senda, constatada a regularidade de todos os

atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório, atendida a diligência solicitada, consoante
Despacho GSAD 0857679, e, considerando o pronunciamento
da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do
Parecer AJ-DG nº 188/2021 (0857066), complementados pelos
Despachos AJ-DG 0857649 e 0857949, submeto o presente
procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
sugerindo, com as vênias de estilo, a homologação do
presente pregão eletrônico e subsequente contratação da
empresa Empresa 2KS Agência Digital Publicidade Ltda.,
inscrita no CNPJ sob o nº 27.441.006/0001-50, nos termos
dispostos na Lei nº 10.520/2002 e do Decreto nº 10.024/2019.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 25/02/2021, às 17:54, 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
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0857979 e o código CRC 72A895AC.

0009783-14.2020.6.02.8000 0857979v1
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PROCESSO : 0009783-14.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico. Licitação. Pregão Eletrônico nº  01/2021.

 

Decisão nº 350 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório objeto do Pregão
Eletrônico n. 01/2021 0839493, e tendo em vista as manifestações da
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio do Parecer AJ-DG nº
188/2021 (0857066), complementados pelos Despachos AJ-
DG 0857649 e 0857949, atestando a legalidade de todo o certame,
bem como a conclusão do Sr. Diretor-Geral 0857979, HOMOLOGO,
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão
Eletrônico nº 01/2021, cujo objeto visa a contratação da
Empresa 2KS Agência Digital Publicidade Ltda., inscrita no CNPJ sob
o nº 27.441.006/0001-50, para prestação dos serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, pelo valor de R$ 439,00
(quatrocentos e trinta e nove reais), tudo de acordo com a proposta
comercial ora anexada no evento SEI nº 0856486.

  Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei
nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na
Lei nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso
referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
26/02/2021, às 11:32, 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
0858290 e o código CRC 153F75A0.

0009783-14.2020.6.02.8000 0858290v6
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2021

 
Às 18:09 horas do dia 26 de fevereiro de 2021, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº 00001/2021,
referente ao Processo nº 0009783-14.2020, a autoridade competente, Sr(a) JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, ADJUDICA
aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado de Julgamento. 
 
**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação. 
 

 
Resultado do Julgamento de Recursos

 
Item: 1
Descrição: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico
Descrição Complementar: Serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º
c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.402,6100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado com decisão
 
Adjudicado para: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA , pelo melhor lance de R$ 439,0000 .

 
Visualizar Recurso do Item 

 
Eventos do Item

Evento Data Observações
Volta de

Fase
09/02/2021
18:45:55 Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 26/02/2021
18:09:52

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA,
CNPJ/CPF: 27.441.006/0001-50, Melhor lance: R$ 439,0000, Motivo: Adjudicada com base na
Decisão nº 267/2021 -TRE-AL/PRE/GPRES (doc. 0852917) do PA 0009783-14.2020.6.02.8000.

Fim do documento
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00001/2021 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

27.441.006/0001-50 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário
Valor
Global

1 Diagramação Eletrônica e Projeto
Gráfico

Unidade 1 R$ 2.402,6100 R$
439,0000

R$
439,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de
Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no
art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Total do Fornecedor: R$
439,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
439,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2021

 
Às 18:10 horas do dia 26 de fevereiro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0009783-14.2020,
Pregão nº 00001/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico
Descrição Complementar: Serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º
c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.402,6100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA , pelo melhor lance de R$ 439,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Volta de

Fase
09/02/2021
18:45:55 - Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 26/02/2021
18:09:52 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: 2KS AGENCIA DIGITAL
PUBLICIDADE LTDA, CNPJ/CPF: 27.441.006/0001-50, Melhor lance: R$ 439,0000,
Motivo: Adjudicada com base na Decisão nº 267/2021 -TRE-AL/PRE/GPRES (doc.

0852917) do PA 0009783-14.2020.6.02.8000.

Homologado 26/02/2021
18:10:25

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA

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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de fevereiro de 2021.
À Seção de Licitação e Contratos, para publicidade

e demais medidas cabíveis.
À COFIN, para emitir a respectiva nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/02/2021, às 18:25, 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
0859051 e o código CRC B4479329.

0009783-14.2020.6.02.8000 0859051v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0859051).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/03/2021, às 10:44, 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
0859179 e o código CRC 1A6C6476.

0009783-14.2020.6.02.8000 0859179v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
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Orçamentário e Financeiro, em 01/03/2021, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/03/2021, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
02/03/2021, às 14:49, 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
0859509 e o código CRC 4D8936EF.

0009783-14.2020.6.02.8000 0859509v2

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0859509         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 451



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 126, RO 192/2021.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 01/03/2021, às 16:21, 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
0859510 e o código CRC E0F5399F.
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DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2021.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2021NE126 (0859509).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/03/2021, às 17:58, 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
0859686 e o código CRC D8F22CC0.

0009783-14.2020.6.02.8000 0859686v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2021.
À SEIC, para remessa da nota de empenho à

contratada.
Em paralelo, à AGE, em face do disposto nos itens

4.1 e 6 do TR (doc. 0817610). 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/03/2021, às 15:03, 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
0860118 e o código CRC 32398760.

0009783-14.2020.6.02.8000 0860118v1
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E-mail - 0860233

Data de Envio: 
  02/03/2021 16:06:50

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

Para:
    contato@2ksagenciadigital.com.br

Assunto: 
  Pregão Eletrônico n.º01/2021 - Encaminha - Nota de Empenho - PA SEI 0009783-14.2020.6.02.8000

Mensagem: 
  Senhor Representante,

Encaminha-se cópia da nota de empenho 2021ne000126, referente à prestação dos serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme resultado e nos termos do Pregão Eletrônico n.º01/2021.
Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,
Henrique Cirqueira Freire
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82-2122-7711 / 7712

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0859509.html

E-mail SEIC 0860233         SEI 0009783-14.2020.6.02.8000 / pg. 456



De: Samuel Morais Santos <contato@2ksagenciadigital.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 02/03/2021 05:51 PM
Assunto: [seic] Pregão Eletrônico n.º01/2021 - Encaminha - Nota de Empenho - PA SEI 0009783-
14.2020.6.02.8000

Prezados, acuso o recebimento.

Confirmado com o sucesso, qual  o próximo passo?

Em ter., 2 de mar. de 2021 às 16:07, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:
Senhor Representante,
 
Encaminha-se cópia da nota de empenho 2021ne000126, referente à prestação dos serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme resultado e nos termos do Pregão Eletrônico n.º01/2021.
Favor confirmar recebimento.
 
Atenciosamente,
Henrique Cirqueira Freire
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82-2122-7711 / 7712
 

-- 

Samuel Morais Santos
Gestor de Marketing Digital 
WhatsApp 62 99539-0158
Trindade/GO - CEP: 75383-669
www.2ksagenciadigital.com.br
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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 05302021030300133
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. Ata de Registro de Preços n.º 12.006.10.2021

. Validade: 07/02/2022

. Fornecedor: TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI. (CNPJ nº 24.155.164/0001-
56)

. Classificação: 1º lugar

. Item Descrição Preço R$

. 08 Máscara protetora facial c/ viseira transparente, marca
GoldenPlast, modelo Shield Golden

6,10

. Ata de Registro de Preços n.º 12.007.10.2021

. Validade: 09/02/2022

. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-
HOSPITALARES LTDA. (CNPJ nº 32.737.279/0001-87)

. Classificação: 1º lugar

. Item Descrição Preço R$

. 09 Óculos para risco biológico tipo máscara, ampla visão com
um suporte plástico acoplado (clipe de lente interno) que se
encaixa nas bordas internas do visor e pode ser utilizado
para a colocação de lentes corretivas, quando o usuário usa
óculos de grau, marca Danny.

52,00

. Ata de Registro de Preços n.º 12.008.10.2021

. Validade: 07/02/2022

. Fornecedor: ZRA BRASIL COSMÉTICOS LTDA. (CNPJ nº 24.805.984/0001-46)

. Classificação: 1º lugar

. Item Descrição Preço R$

. 10 Álcool etílico em gel, hidratado 70%, destinado à assepsia
das mãos, em embalagem de 1L, bico dosador (válvula
Pump), marca Hand Gel.

8,99

. 12 Álcool etílico 70% - Frascos com capacidade de 1 litro para
desinfecção das superfícies, marca/modelo: Hand Gel/Alko
ZRA .

3,90

. Ata de Registro de Preços n.º 12.009.10.2021

. Validade: 08/02/2022

. Fornecedor: F. MARQUES DE SÁ. (CNPJ nº 04.855.570/0001-14)

. Classificação: 1º lugar

. Item Descrição Preço R$

. 11 Álcool etílico em gel, hidratado 70%, destinado à assepsia
das mãos, em embalagem de 60ml, marca Mega.

2,00

São Paulo, 19 de fevereiro de 2021.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º 192/98
e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público o preço registrado no
Sistema de Registro de Preços, conforme descrição abaixo. A ata está disponível na
internet, no endereço eletrônico http://web.trf3.jus.br/contas/AtasRegistroPreços.

. Processo nº 0018821-88.2020.4.03.8000

. Pregão Eletrônico nº 011/2020-RP

. Ata de Registro de Preços n.º 12.010.10.2021

. Validade: 09/02/2022

. Fornecedor: BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ nº 57.142.978/0001-05)

. Classificação: 1º lugar

. Item Descrição Preço R$

. 02 (Cota principal) e 03
(Cota reservada para

ME/EPP)

Licença Microsoft Visual Studio Enterprise. 43.130,75

São Paulo, 18 de fevereiro de 2021.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º 192/98
e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público o preço registrado no
Sistema de Registro de Preços, conforme descrição abaixo. A ata está disponível na
internet, no endereço eletrônico http://web.trf3.jus.br/contas/AtasRegistroPreços.

. Processo nº 0014740-96.2020.4.03.8000

. Pregão Eletrônico nº 012/2020-RP

. Ata de Registro de Preços n.º 12.001.10.2021

. Validade: 27/01/2022

. Fornecedor: IOS INFORMÁTICA ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA (CNPJ nº
38.056.404/0001-70)

. Classificação: 1º lugar

. Item Descrição Preço R$

. 01 Serviço de consultoria, capacitação/treinamento no software de
atendimento para Help Desk "OTRS ITSM".

98,00/hora

São Paulo, 18 de fevereiro de 2021.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º 192/98
e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público os preços registrados
no Sistema de Registro de Preços, conforme descrição abaixo. A ata está disponível na
internet, no endereço eletrônico http://web.trf3.jus.br/contas/AtasRegistroPreços.
. Processo nº 0005974-54.2020.4.03.8000
. Pregão Eletrônico nº 001/2020-RP
. Ata de Registro de Preços n.º 12.011.10.2021
. Validade: 24/01/2022

. Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A (CNPJ nº 01.554.285/0001-75)

. Classificação: 1º lugar

. Item Descrição Preço R$

. 03(Cota
principal) e
04(Cota

reservada)

Emissão de Certificados Digitais Cert-JUS, tipo A3 e-CPF,
com validade mínima de 03 (três) anos e emissão em
Nuvem ou em dispositivos criptográficos (token USB),
marca/fabricante: ICP Brasil, modelo: e-CPF A3.

10,50

. 05(Cota
principal) e
06(Cota

reservada)

Dispositivo USB do tipo token criptográfico,
marca/fabricante: G&D, modelo: Starsign Crypto.

35,00

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.

JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 - UASG 70002

Nº Processo: 0001156-48.2020. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para aquisição imediata do material - consumo e permanente -
destinado aos servidores do TRE-AC, inclusive terceirizados e estagiários, frente à pandemia
do coronavírus. especificados no ANEXO I (TR. Para elaboração de suas propostas, os
licitantes deverão observar exclusivamente a descrição do objeto definida no edital, que
sempre prevalecerá em face das especificações vinculadas aos códigos do CATMAT.. Total
de Itens Licitados: 8. Edital: 03/03/2021 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana, 1389, Bosque - Rio Branco/AC ou
https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00001-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 03/03/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/03/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Assistente Seção de Licitações

(SIASGnet - 02/03/2021) 70002-00001-2020NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0009783-14.2020.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 26/02/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 01/2021, que tem por objeto a
prestação dos serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em que foi adjudicado à empresa 2KS Agência
Digital Publicidade Ltda., CNPJ sob o nº 27.441.006/0001-50, pelo valor de R$ 439,00, com
arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 1º de março de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 8262/2020 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 03/2021. Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de apoio
administrativo operacional na área de condução de veículos oficiais, na quantidade de 03
(três) motoristas, categoria D, sob a forma de execução indireta, mediante o
preenchimento de postos de trabalho, para atender as necessidades da secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO AMAZONAS. CONTRATADA: PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI. CNPJ: 10.446.523.0001-
10. Modalidade de Licitação: Edital de Pregão n. 33/2020 e seus anexos. Fundamentação
Legal: Lei 10.520/2002, e alterações posteriores, e na Lei n. 8.666/1993 e alterações
posteriores. Dotação Orçamentária: 02.122.0570.20GP.0013 - Julgamentos de Causas e
Gestão da Administração na Justiça Eleitoral, e 02.061.0570.4269.0001 - Pleitos Eleitorais.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura de seu respectivo
Termo. Preço: Valor anual estimado de R$ 188.930,95 (cento e oitenta e oito mil,
novecentos e trinta reais e noventa e cinco centavos). Data da Assinatura: 22/02/2021.
Assinam: Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS, pelo Contratante, e o Sr.
ADALBERTO FIGUEIROA MENDONÇA, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 11/2021, assinada entre a União, por

intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa ALL ALIMENTOS

EIRELI, para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios. FUNDAMENTO LEGAL:

Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013;

Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0137364-

28.2020.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura.

ASSINATURA: 02/03/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-

BA, e o Sr. Leonardo Alban de Britto.

. Item Especificação Qtd. Total
Estimada

Preço Unitário

. 6 Água mineral Marca / Modelo:
Hydros / Conforme descritivo

250 R$ 4,64
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